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سرمقاله

حسین مرادی 
سردبیر

امروزه در سراسر دنيا اقتصاد كالن كشورها به سمت خصوصي سازي 
و كوچك كردن دولت ها پيش مي رود.

هر چقدر كه يك دولت كارهاي اقتصادي و خدماتي خود را بيشتر به 
بخش خصوصي واگذار كند، توان خود را براي تمركز بر روي اداره 
كشور باال برده و با افزايش قدرت نظارتي و آسان سازي امور مي تواند 

اقتصادي فعال و پوياتر داشته باشد.
مناطق آزاد كه همچون دولتي كوچك مي مانند نيز نبايد از اين قائده 
مستثني باشند، چراكه با برون سپاري امور به واحدهاي فعال و كارآمد 
و  مي شود  بخشيده  سرعت  رساني  خدمات  امور  به  هم  خصوصي، 
مهم تر اينكه فساد و رانت از سازمان هاي اين مناطق رخت برمي بندد.

به  و  قانوني  مجوزهاي  دريافت  براي  سرمايه گذار  يك  كه  زماني 
ابتداي  در  شود،  مي  طويل  و  عريض  سازمان  يك  وارد  خود  حق 
مبناي  و  اوليه  شعار  كه  در صورتي  گردد؛  مي  سردرگمي  دچار  امر 
وجودي مناطق آزاد در ايران حذف بروكراسي هاي اداري و تسريع در 
به حركت درآوردن امور اقتصادي و فعاليت هاي سرمايه گذاري بوده 
است؛ اما متاسفانه همان گونه كه تصميم سازان در كشور در حال از 
نيز  سازمان ها  بدنه  هستند،  مناطق  اين  ذاتي  مزيت هاي  بردن  بين 
اتفاقات در كنار هم موجبات  به اين موضوع دامن زده و اين قبيل 
دلسردي و بعضا خروج سرمايه گذاران را از مناطق آزاد در پي داشته 

است.
به اعتقاد نگارنده و به گفته كارشناسان بهترين راه براي برون رفت 
مناطق آزاد  در  به يك معضل  تبديل  اين مسئله كه ممكن است  از 
بتوانند  پنجره واحدی است كه  ايجاد و تشكيل  در درازمدت گردد؛ 
بهترين تعامل را با فعالين اقتصادي برقرار كرده و حركت به سمت 

توسعه پايدار را در اين مناطق افزايش دهند.
هفتگانه  مناطق آزاد  سازمان هاي  در  واحد  پنجره  اندازي  راه  با 
كشور، مديران و معاونين اين سازمان ها به جاي برخورد همه روزه 
فساد  و  اصطحكاك  بعضا  كه  آنها  به  پاسخگويي  و  رجوع  ارباب  با 
اداری را در پي دارد، مي توانند با فراغ بال بيشتر به هدف گذاري 
و برنامه ريزي هاي كارآمد خود بپردازند؛ ضمن اينكه مردم و جوامع 
براي  فعال  نيروهاي  و  به همكاران  تبديل  بهترين شكل  به  محلي 
هر يك از سازمان هاي مناطق آزاد مي شوند كه دلسوزانه و با نگاه 
توسعه منطقه خود به ارائه خدمات به فعالين و سرمايه گذاران مشغول 

خواهند شد.
بهتر است مديران و معاونين محترم سازمان هاي مناطق آزاد كشورمان 
با گرفتن اين تصميم و ايجاد پنجره واحدهای خدماتي يكبار ديگر به 
مردم نشان دهند كه همانگونه كه اعالم مي كنند واقعا و صرفا دليل 
ايران است،  اقتصاد  و  به مردم  اين سازمان ها كمك  حضورشان در 
زيرا در غير اين صورت ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه توسعه 
اقتصادهاي شخصي براي شما عزيزان ارجح به اقتصاد كالن كشور 
بوده و فقط منت بزرگ آن بر گردن جوامع محلي است و ديگر هيچ.
كشور  آزاد  مناطق  از  برخی  حاضر  حال  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
عدم  شايد  اما  كرده اند،  مهيا  حدودی  تا  را  موضوع  اين  بسترهای 
اولويت بندی و همچنين عدم اعتقاد به اين موضوع اساسی، سرعت 
پياده سازی را تا حدود زيادی كند كرده است كه اميد است با توجه 
به اهميت اين موضوع در سال جديد شاهد راه اندازی اين سامانه در 

مناطق آزاد كشور باشيم. 

لزوم ايجاد پنجره واحد در مناطق آزاد 

جمهور  رييس  مشاور  بانك«  »مرتضی  حكم  با 
اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبير  و 
به عنوان »رييس هيأت مديره  »غالمرضا سليمانی« 
صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  و 

ماكو« منصوب شد.
شورايعالی  دبيرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اين  بانك در  اقتصادی، مرتضی  آزاد و ويژه  مناطق 

حكم آورده است:

آقای غالمرضا سلیمانی جناب 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون   )6( ماده  استناد  به 
تفويض  به  توجه  با  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد 
سوابق  به  نظر  و  جمهوری  محترم  رياست  اختيار 
به  ابالغ  اين  موجب  به  ارزشمندتان  تجربيات  و 
سازمان  مديرعامل  و  مديره  هيأت  »رييس  عنوان 
منصوب  ماكو«  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  منطقه 

می شويد.
اجرای  مقاومتی،  اقتصاد  كلی  های  سياست  تحقق 
شعار  سازی  پياده  راستای  در  هدفمند  های  برنامه 
ريزی  برنامه  ايرانی،  كاالی  از  حمايت  و  سال 
تسهيل  و  گسترش  منظور  به  بهينه  مديريت  و 
توليد، صادرات و سرمايه گذاری داخلی و خارجی، 
حمايت  راستای  در  پيشرفته  های  فناوری  انتقال 
و  جهانی  بازارهای  در  فعال  حضور  ملی،  توليد  از 
اشتغال  ارتقاء  منطقه،  توليدی  محصوالت  عرضه 
های  برنامه  در  محلی  جامعه  مشاركت  افزايش  و 
وظايفی  مهمترين  از  منطقه  پيشرفت  و  توسعه 
تعامل  ضمن  رود  می  انتظار  جنابعالی  از  كه  است 
اعضای  شورايعالی،  دبيرخانه  با  هماهنگی  و 
از  گيری  بهره  و  سازمان  مديره  هيات  محترم 
در  موفق  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق  تجارب 
معمول  را  الزم  مساعی  نهايت  آن  انجام  در  دنيا 

داريد.
فروزان مديريت عامل سازمان  از وی، حسين  پيش 

منطقه آزاد ماكو را بر عهده داشت.

گفت وگو با دکتر محمد رضا سعیدی 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

سازمان منطقه آزاد کیش:

مناطق آزاد می توانند 
موتورهای اقتصاد کشور 

در متن شبکه های 
کسب و کار جهانی باشند

حمیدرضا مومنی در جلسه شورای معاونین 
آموزش وپرورش شهرستان قشم بیان داشت:

دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به نامگذاری امسال بیان داشت:

تالش برای ایجاد 
اشتغال جوامع محلی 

در سال 97 

کیش، نماد کاالی ایرانی
 در عرصه 
گردشگری

پرورش انسان های شایسته 
هدف نهاد 

آموزش و پرورش است

تغییر فعالیت 10 وارد کننده 
کاالهای خارجی منطقه به 

تولید کننده در سال گذشته
6 8 3 6

مناطق آزاد، تهديد يا فرصت 
درجهت تولید داخلی

دیدگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی 
در خصوص راهکارهای حمایت از کاالی داخلی با ایجاد مشوق ها و مزیت های رقابتی در مناطق آزاد 

وجود 
موانع برای 

سرمایه گذاری 
در 

مناطق آزاد 

نیاز 
سرمایه گذاران 

به بسته 
حمایتی کامل 

دولت 

در مناطق آزاد 
موجود 5 درصد 

تولید وجود 
دارد

توجه جدی 
به قیمت 
و کیفیت 
تولیدات 

داخلی

مشوق های 
مناطق آزاد 

برای 
سرمایه گذاری

فراهم کردن 
شرایط بهینه 

برای 
سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد

احمد انارکی محمدی
عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس:

امیر واعظی آشتیانی 
کارشناس مسائل 

اقتصادی:

مهرداد بائوج الهوتی 
 نماینده مردم لنگرود 

در مجلس شورای 
اسالمی:

محمد نعیم امینی فرد
نماینده مردم سیستان و 

بلوچستان در مجلس 
شورای اسالمی:

جبار کوچکی نژاد 
رییس فراکسیون 
گردشگری مجلس 

شورای اسالمی:

ولی ملکی، نماینده مردم 
اردبیل و عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس 

شورای اسالمی:

صفحه 2 را بخوانید

مدیرعامل جدید 
سازمان منطقه آزاد 

ماکو منصوب شد

صفحه 4 را بخوانید



مناطق آزاد، تهدید یا فرصت درجهت تولید داخلی
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دیدگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی 

PARLIAMENTمجلسدر خصوص راهکارهای حمایت از کاالی داخلی با ایجاد مشوق ها و مزیت های رقابتی  

براساس نامگذاری امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی، توسعه تولید 
و صادرات به یکی از برنامه های جدی دولت در مناطق آزاد تبدیل شده 
است. اما اینکه چگونه می توان برای حمایت از کاالی داخلی در مناطق 
آزاد مشوق ها و مزایای مناطق آزاد را برای تولید کاالی داخلی به کاربست 
تا هم در بازار قابل رقابت باشد و هم فرآیند تولید را در مناطق آزاد تقویت 
و  اقتصادی  کارشناسان  با  آن  خصوص  در  که  است  مهمی  سوال  کند 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید.

گزارش: ملیحه اسناوندی 

کارتون: محمد علی رجبی

و  و عضو کمیسیون صنایع  اردبیل  مردم  نماینده  ملکی،  ولی 
تولید  از  حمایت  در خصوص  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
کاالی داخلی در مناطق آزاد گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد 
از زمانی که مورد تایید و تصویب مجلس و دولت های مختلف 
قرار گرفته بخاطر این بود که ما بتوانیم با ایجاد شرایط بهینه 
برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی  از نظر سرمایه گذاری 
زمینه ای فراهم کنیم تا تولید صورت بگیرد. این تولید بیشتر 
کشور  داخل  به  تولید  همان  اگر  البته  بوده  صادراتی  هدفش 
به مرور زمان  نداشت ولی متاسفانه  ایرادی  هم داده می شد 
دیدیم که مناطق آزاد از این اهداف دور شد و بیشتر جنبه ی 
وارداتی پیدا کرد . این نماینده مجلس تصریح کرد: اخیرا چند 
از استان های ما از جمله اردبیل برای شکل گیری مناطق  تا 
آزاد مطرح شدند اما همچنان با ابهام روبرو هستند چون اهداف 
است.  گرفته  قرار  خدشه  مورد  موجود  آزاد  مناطق  در  اصلی 

اقتصادی در خصوص  امیر واعظی آشتیانی ،کارشناس مسائل 
برای  گفت:  آزاد  مناطق  در  داخلی  کاالی  تولید  از  حمایت 
فعالیت های اقتصادی بخصوص در بخش تولید باید بسترهای 
اقتصادی کشور فراهم باشد اینکه ما به یکباره برای درمان تولید 
و تشویق سرمایه گذار صرفا یک شرایط نسبی  بوجود آوریم  
چاره کار نیست. به عنوان مثال اینکه در مناطق آزاد به سرمایه 
گذاران زمین ارزان قیمت و یا تخفیف بلند بدهیم نشانه حمایت 
نیست بلکه بخشی از حمایت کامل است. لذا باید یک حمایت 
کامل و بخشودگی های مالیاتی و عوارضی وجود داشته باشد 
ضمن اینکه منطقه آزاد باید میدان عمل تولید داخل باشد که هم 
ایجاد اشتغال و هم تولید با کیفیت کند و هم اینکه از یکسری 
مزایا برخوردار باشد تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری رغبت 
قوانینی  در مقطعی  اینکه  داد:  ادامه  آشتیانی  واعظی  کند.  پیدا 
سرمایه  پشت  و  ملغی  را  آنها  مدتی  از  بعد  و  کنند  مطرح  را 
گذار را خالی کنند  درست نیست و منجر به این می شود که 
سرمایه گذار بایک سری معضالت و مشکالت دست و پنجه 
نرم کند و به تعبیر قانون تجارت، ورشکسته شود و این ثروت 
که جز ثروت ملی کشور تلقی می شود از بین برود لذا منطقه 
آزاد ویژگی اش براین است که تولید کنندگان داخلی بتوانند از 
مزایایش بهره ببرند و در آنجا مبادرت به تولید به خارج از کشور 
بدون محدودیت های کمرگی کنند و در عین حال به اندازه نیاز 
داخل سهم بازار بگیرند. وی تاکید کرد: منطقه آزاد را برای این 
در نظرنگرفتند که دروازه ورود کاالهای خارجی باشد تا بواسطه 
رسمی و قاچاق وارد سرزمین اصلی شوند. منطقه آزاد یک فضای 
جدید برای سرمایه گذار هست تا در بخش تولید، خدمات ،انتقال 
دانش فنی و هر موضوعی که بتواند منجر به ارز آوری و پیشرفت 
و توسعه کشور شود نقش داشته باشد. کسی که در منطقه آزاد 
سرمایه گذاری می کند و سعی دارد سرمایه خود را در مناطقی 
دور از مرکز استان ها و کشور ببرد باید بسترها وشرایط مناسب 
برایش مهیا باشد. این فضا باید طوری باشد که سرمایه گذاران 
روز به روز برای تولید راغب شوند این هم برگرفته از یک اقتصاد 
متعادل است لذا باید شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفت. در 
دوهفته ی اخیر قیمت دالر نزدیک به 6تومان رسید این مسائل 
به سرمایه گذاری لطمه می زند و سرمایه گذار را ناامید می کند 
حتی تولید کننده دچار چالش می شود . وی ادامه داد: بخش 
وارد  خارج  از  ما  کارخانجات  برخی  اولیه  مواد  از  توجهی  قابل 
می شود لذا سرمایه گذار متعهد می شود که بخشی از پول را 
در ابتدا پرداخت کند  و بخش قابل توجهی نیز در موقع تحویل 
مواد باید پرداخت شود اما ممکن است در آن مقطع یوروی چهار 
تومان برسد آن وقت سرمایه گذار مجبور  هزارتومانی به شش 
می شود با دوهزار تومان اختالف این پرداخت را انجام دهد و 
این برای تولید کننده چالش و مشکل ایجاد می کند . ضمن 
اقتدا نمی کند که بخواهند کاالی  اینکه توان اقتصادی مردم 
تولید شده ی داخل را بخرند و وقتی که در کنار این فضا قاچاق 
داخل می شود  با کاالی  رقابت  قابل  و  است  فراهم  کاال هم 
سرمایه گذار داخلی نابود می شود پس یکی از فاکتور های اقتصاد 
متعادل جلوگیری از قاچاق کاال و ورود بی رویه کاالهایی  است 
که مشابه آن در داخل ساخته می شود. االن بعضی از کاالهای 
ما در ایران به لحاظ کیفی شرایط و قیمت مناسب دارند و قابل 
دارند  گذاری  سیاست  و  حمایت  به  نیاز  ها  این  هستند  رقابت 
اما متاسفانه ما در دولت های مختلف شاهد برخورد موضوعی و 
نقطه ای بودیم . امروز می بینیم که دولت به این نتیجه رسیده که 
نقدینگی مشکل تولید کنندگان است اما آیا واقعا تولیدکنندگان ما 
مشکلشان فقط نقدینگی است ؟قطعا اینطور نیست و فاکتورهای 
دیگری وجود دارد لذا باید تولیدکنندگان را برای فعالیت آماده 

لنگرود در  نماینده مردم   ، بائوج الهوتی  مهرداد 
از  حمایت  در خصوص  اسالمی  شورای  مجلس 
تولید کاالی داخلی در مناطق آزاد گفت: فلسفه 
تولید  اجازه  ما  که  بوده  این  آزاد  منطقه  تشکیل 
کاالی  شرایط  همچنین  بدهیم  ای  عده  به  را 
واسطه ای را نیز برای تولیدشان فراهم کنیم تا از 
همانجا صادرات صورت بگیرد. وی تصریح کرد: 
منتها مناطق آزاد از مسیر خود منحرف شدند وما 
شاهد تولید نیستیم .الهوتی ادامه داد: در مناطق 
درصد   95 و  است  تولید  5درصد  موجود  آزاد 
بیرون  تماما  نیز  آزاد  منطقه  کاالهای  تجارت. 
می  بیرون  که  هم  کاالیی  نوع  بنابراین  می آید 
آید تجاری است . الهوتی تصریح کرد: باید تغییر 
اساسی و بنیادی در مناطق آزاد صورت بگیرد و 
من راه حل تمام این معافیت ها را همین می دانم 
و البته شرطش این است که کاال در مناطق آزاد 
تولید وصادر شود و اال به بهانه منطقه آزاد کاال 
به سرزمین اصلی بیاید و از آنجا وارد کشور شود 

جز آسیب برای کشور چیز دیگری ندارد.

در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده  فرد،  امینی  نعیم  محمد 
کاالی  تولید  از  حمایت  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس 
داخلی در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد جزو نقاط قوتی هستند 
که اگر از ظرفیتشان استفاده بهینه و منطقی شود در جهت تولید 
کاالی داخلی موثر خواهد بود.  به عبارتی با توجه به تسهیالتی 
که از جهت ورود کاالهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید در 
منطقه آزاد وجود دارد این پتانسیل و ظرفیت هست که بر توان 
رقابت پذیری تولیدات داخلی افزوده شود و این یک فرصت برای 
مناطق آزاد است. این نماینده مجلس تصریح کرد: در حمایت از 
تولیدات داخلی ما باید به لحاظ قیمت تمام شده و استاندارد بخشی 
ایرانی حق  باالخره شهروند  کنیم  توجه جدی  بخشی  کیفیت  و 
به سمت کاالی داخلی  باشد  اگر شرایط مساوی  دارد و  انتخاب 
می رود اگر این مسئله به نحوی حل نشود طبعا منطقه اقتصادی 
با  تولید داخلی توان رقابت  قوی نخواهیم داشت یعنی همچنان 
کاالی خارجی نخواهد داشت . وی تاکید کرد: دو موضوع کیفیت 
و قیمت تمام شده را باید به نحوی حل کرد . مجلس در قانون 
بودجه حمایت های مشخصی از تولیدات داخلی انجام داده دولت 
هم مصوبه ای را در ابتدای سال داشته ولی چند نکته هست که 
باید مدنظر قرار گیرد و آن استانداردهای مشخص در ارتباط با کاال 
و تجهیزات پزشکی است که خیلی در آنجا امکان خطا و آزمون 
نداریم مجلس می تواند اگر خالهای قانونی وجود داشته باشد آن ها 

را پرکند  و از توان نظارتی اش نیز استفاده کند.

فراهم کردن شرایط بهینه برای سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد

نیاز سرمایه گذاران به بسته حمایتی کامل دولت 

در مناطق آزاد موجود 
5درصد تولید وجود دارد

توجه جدی به قیمت و کیفیت 
تولیدات داخلی

امیر واعظی آشتیانی ،کارشناس مسائل اقتصادی:ولی ملکی، نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

مهرداد بائوج الهوتی ، نماینده مردم لنگرود 
در مجلس شورای اسالمی:

محمد نعیم امینی فرد، نماینده مردم سیستان و 
بلوچستان در مجلس شورای اسالمی:

ملکی با توجه به اینکه شعار امسال به عنوان حمایت از کاالی 
ایرانی مطرح شده گفت: حمایت از کاالی ایرانی را اگر خیلی 
است  کارگری  برای  اشتغال  ایجاد  با  مساوی  کنیم  خالصه 
زمینه  و  کشور  در  باال  افزوده،تولید  ارزش  ایجاد  همچنین  و 
ادامه  . وی  آوری  ارز  البته  و  برای کشورهای هدف  صادرات 
داد: همه این ها در یک قالب مطرح و منجر به رشد اقتصادی 
و ساماندهی وضعیت کشور می شود.  ملکی گفت: من قبل 
از اینکه امسال را مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت 
از کاالی ایرانی معرفی کنند در سالهای گذشته از طرفداران 
تولید داخلی بویژه در صنعت خودرو و صنایع ماشین و یدکی 
از  بعضی  از  حمایت  به  همکاران  از سوی  که  در حدی  بودم 
واحدهای صنعتی متهم شدم در حالیکه ارتباط خاصی نداشتم 
و ندارم مگر اینکه نگران آن هستم که آینده کاالی ایرانی و 
کارگرانی که در صنعت قطعه سازی و خودروسازی هستند به 
خطر نیفتد. وی تاکید کرد: با فرمان رهبری و اشارتی که ایشان 
کردند مجلس و دولت و قوه قضاییه باید جلساتی تشکیل دهند 
تا حمایت از کاالی داخلی صورت بگیرد و برای اینکه نیاز به 
کار در جوانان حل شود و زمینه الزم  برای اشتغال آنان فراهم 

شود باید از اصل تقویت تولید داخلی حمایت کرد.

کنند و سرمایه گذار را تشویق کنند. 
واعظی تصریح کرد: به عنوان یک فرد اقتصادی باید بگویم که 
تولید اصال به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و قابل رقابت 
وام  تولیدکندگان  به  که  بود  موقعی  نیست.  دیگر  کاالهای  با 
30درصدی داده می شد مگر تولیدکننده چقدر سود می کند که 
30 درصد بهره بدهد؟ االن می گویند 20 درصد ولی باز این رقم 
نیز جواب گو نیست حتی متوجه شدیم که آقای الریجانی رییس 
مجلس نیز به هوش آمدند و گفتند که وام 20 درصدی جوابگوی 
تولید با کیفیت و با رقابت نیست. خب چرا باید مسئولین امر دیر 
از خواب بیدار شوند؟ تولید در این کشور با شرایط موجود فقط 
با تسهیالت 5درصدی جواب می دهد تمامی تولیدکنندگان ما 
زیاد  با سود  وام  اگر  لذا   . دارند  بانکی  بدهکار هستند و بدهی 
بدهند به بدهی های گذشته سرمایه گذاران افزوده می شود و 
آنوقت به جایی می رسیم که تولید کننده به تعبیری کاله کاله 
می کند و بدهی روی بدهی می شود لذا باید خردمندانه برخورد 
کرد. کارهایی که دولت های گذشته بصورت موردی انجام دادند 
و جواب نداده تکرار نکنند .این رفتار همان رویه تکراری است 

که ما در دولت های گذشته شاهدش بودیم.
واعظی ادامه داد: هر چه قیمت تمام شده کمتر و هزینه های 
سربار ما کمتر باشد کاالی داخل ما قابلیت رقابت را با کاالی 
خارج خواهد داشت البته مشروط بر اینکه صنایع ما صنایع روز 
دنیا باشد االن ما بیش از 70 درصد از صنایع مان از صنایع به روز 
دنیا نیست ما اگر می خواهیم صادرات داشته باشیم با تکنولوژی 
کهنه نمی توانیم پیشرفت کنیم. متاسفانه االن نزدیک به سه 
دهه است که ما نوسازی صنایع را فراموش کردیم 30درصد از 
صنایع نوسازی شده ما عمدتا مربوط به دولتی هاست پس اگر 
بناست ما کاالی با کیفیت و با قیمت رقابتی داشته باشیم در 
درجه اول باید تکنولوزی به روز ، سرمایه در گردش ، نیروهای 
سهم  تولیدکننده  هر  تا  باشیم  داشته  دیده  وآموزش  کارآمد 

بازارداشته باشد و در داخل و خارج رقابت کند. 
وی تاکید کرد: هرکشوری شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی 
و سیاسی خود را دارد ما باید اول از همه استراتژی برای تولید 
فقط  نداریم  هدفی  و  استراتژی  هیج  ما  باشیم  داشته  کشور 
باید  روزمرگی می کنیم و نگاه عالمانه نسبت به تولید نداریم 
نگاه را درست کنیم . برخی مواقع، تکنولوزی الزم را داریم اما 
دانش استفاده را نداریم پس باید به سمت و سویی حرکت کنیم 
که فضای توام با اعتماد برای سرمایه گذار ایجاد شود و نسبت 
باشد. متاسفانه دولت ها  اعتماد وجود داشته  این  به حمایت ها 
حمایت مقطعی داشتند و بعد سرمایه گذاران در شرایط بحرانی 
قرار گرفتند لذا اعتماد سازی سرمایه گذار به حمایت های دولت 
یک فاکتور مهم است که ما از آن غافل هستیم و به جای اعتماد 
هاونگ  در  آب  مثل  رویم که  به سراغ موضوعاتی می  سازی 

کوبیدن بی نتیجه است. 
را مطرح کردند در  مقاومتی  اقتصاد  مقام معظم رهبری  وقتی 
کنار آن به فرهنگ سازی اشاره ای داشتند و به قوای مختلف 
تاکید کردند. اول اینکه دولت باید قوانین خود رابرای حمایت از 
تولید داخلی واقتصاد مقاومتی احصا کند در اینجا مجلس باید به 
دولت کمک کند. ما قانون مناسب در ارتباط با سرمایه گذاری 
بصورت جدی و برنامه ریزی شده نداریم و دیگر اینکه نیروها و 
کارگزارانی را انتخاب کنیم که شایسته باشند. علت اینکه بخشی 
از قوانین عملی نمی شود بخاطر مدیرانی است که مسئولیت خود 
را نمی شناسند و جایگاه خود را نمی دانند برخی از مدیران افراد 
ضعیفی هستند که از یک جایگاه بزرگ اجرایی برخوردار شدند اما 
نمی توانند قوانین را درست اجرا کنند. وقتی در جامعه ای قانون 
داشته باشیم ولی مجری نتواند آن را اجرا کند یعنی بی اثری .لذا 
انتخاب مدیران خوش فکر و کارآمدو خالق  می تواند کمک 
کند اما متاسفانه بخاطر اینکه در دولت های مختلف نگاه غالب، 
سیاسی، طیفی  و گروهی است همیشه به سراغ مدیرانی می رویم 

که نگاه همسو با ما داشته باشند.

اسالمی  شورای  مجلس  گردشگری  فراکسیون  رییس   ، نژاد  کوچکی  جبار 
آزاد  مناطق  گفت:  آزاد  مناطق  در  داخلی  کاالی  تولید  از  حمایت  خصوص  در 
از  بعضی  تر  راحت  توانند  می  و  دارند  گذاری  سرمایه  برای  خوبی  تشویق های 
شرکت ها را در آنجا استقرار دهند. به عبارتی تولیداتی که در مناطق آزاد انجام 
می شود نسبت به سرزمین داخلی از تشویق های خوبی برخوردار است و این باعث 
را  تولیدات خودشان  از همانجا  و  تشویق شوند  بیشتر  تولیدکنندگان  که  می شود 
صادر کنند اینگونه صادرات کشور نیز رونق پیدا می کند . وی ادامه داد: از طرف 
دیگر باید واردات را در مناطق آزاد ممنوع کرد تا مناطق آزاد محلی برای تولید 

کاالی داخلی و صادرات آن باشد. 
کوچکی نژاد در پاسخ به این سوال که موانع موجود برای تقویت کاالی داخلی در 
مناطق آزاد چیست، گفت : باید برای رفع موانع زیرساخت های الزم را  برای بسط 
تولیدات داخلی در مناطق ازاد فراهم کرد ضمن اینکه تشویق های بیشتری برای 
تولیدکنندگان مثال در بخش عوارض ایجاد کرد. وی ادامه داد: همچنین در استقرار 
واحدها آسان گیری صورت گیرد و بتوان بعضی از امتیازات را به این واحد ها داد. 
البته موانع بانکی را نیز باید تقویت کرد این ها از عواملی است که می تواند تولید 

داخلی مان را در مناطق آزاد تقویت کند .
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس چه کمکی به تقویت تولیدات 
داخلی در مناطق آزاد می کند، گفت: به زودی طرحی در خصوص کاالی تولید 
قوانین  توانند  می  نمایندگان  اینجا  در  آید  می  صحن  به  مجلس  طرف  از  ملی 

جدیدی را اگر مناطق آزاد نیاز دارند برای تشویق سرمایه گذاران لحاظ کنند.

اقتصادی  کمیسیون  عضو   ، محمدی  انارکی  احمد 
داخلی  کاالی  تولید  از  حمایت  خصوص  در  مجلس  
در مناطق آزاد گفت: با توجه به ظرفیت هایی که در 
توانیم کاالهای واسطه ای  آزاد وجود دارد می  مناطق 
را  مان  داخلی  تولید  و  دهیم  بسط  مناطق  این  در  را 
مهم  برندهای  توانیم  می  حال  عین  در  کنیم.  تقویت 
آزاد  مناطق  به شرایط خاص  توجه  با  را  دنیا  بزرگ  و 
داشته باشیم لذا با توجه به رسالت مناطق آزاد باید از 
این  به  پاسخ  در  وی  کنیم.  استفاده  ها  همه ضرورت 
سوال که موانع موجود برای تقویت کاالی داخلی در 
از  را  آزاد  مناطق  اسم  ما  گفت:  چیست،  آزاد  مناطق 
آنجا  در  اداری  های  بروکراسی  که  داریم  جهت  این 
این  در  موضوعات  و  مسائل  از  خیلی  و  شده  برداشته 
مناطق حل شده است ولی باز برای سرمایه گذاری ها 
موانع کلی وجود دارد . مسائل مربوط به منطقه و عدم 
اجرای نهایی برجام بخشی از این موانع است . انارکی 
تاکید کرد: دولت و مجلس باید از مناطق آزاد حمایت 
برای  آزاد  مناطق  که  قانونی  ابزار  باید  مجلس  کنند 
تقویت تولیدات داخلی الزم دارد را ارائه دهد. همچنین  
بدبینی هایی که در مورد مناطق آزاد وجود دارد مانند 
از  را  کاالست  قاچاق  ورود  محل  مناطق  این  اینکه 
ذهن ها دور کنیم و با حمایت خود مناطق آزاد را به 

اهداف اصلی شان نزدیک کنیم.

مشوق های مناطق آزاد 
برای سرمایه گذاری

وجود موانع برای سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد  جبار کوچکی نژاد ، رییس فراکسیون 

گردشگری مجلس شورای اسالمی:

احمد انارکی محمدی ، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس:



اخبار - انزلی

 بندرکاسپین فقط مختص منطقه آزاد نیست بلکه می تواند عالوه بر عایدات ملی، 
بهره استانی نیز داشته باشد؛ ما بایستی هنر بهره  گیری از این ظرفیت عظیم 

برای توسعه اقتصاد و اشتغال استان را داشته باشیم. 
تجاری-  آزاد  منطقه  ظرفیت های  شناسایی  کمیته  جلسه  در  گیالن  استاندار 
گردشگری  به صنعت  اشاره  با  استان  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  انزلی  صنعتی 
بندرکاسپین فقط مختص منطقه  دریا محور و محسناتش، خاطر نشان کرد: 
آزاد نیست بلکه می تواند عالوه بر عایدات ملی، بهره استانی نیز داشته باشد؛ 
ما بایستی هنر بهره گیری از این ظرفیت عظیم برای توسعه اقتصاد و اشتغال 

استان را داشته باشیم.
مصطفی ساالری در این نشست که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
استاندار،  عالی  مشاور  استان،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  انزلی، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران شهرستان های بندرانزلی 
و الهیجان، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران 
استانی و فعالین بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: تردیدی نیست گیالن 
استانی سرشار از ظرفیت ها و مزیت ها است و گردشگری، کشاورزی و تجارت 

سه محور با تاریخچه ای مشخص از همین ظرفیت ها و مزیت ها است.
مالی  معافیت های  از  بردن  بهره  را  آزاد  مناطق  از شکل گیری  ساالری هدف 
- اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد: منطقه آزاد انزلی به لحاظ زیبایی های 
بصری، موقعیت گردشگری، جاذبه های توریستی و حجم آمد و شدها نشان داده، 

می تواند پیشران برای استان باشد.
وی با اشاره به صنعت گردشگری دریا محور و محسناتش، خاطر نشان کرد: 
بندرکاسپین فقط مختص منطقه آزاد نیست بلکه می تواند عالوه بر عایدات ملی، 
بهره استانی نیز داشته باشد؛ ما بایستی هنر بهره گیری از این ظرفیت عظیم برای 

توسعه اقتصاد و اشتغال استان را داشته باشیم.
آزاد،  توسعه کمی و کیفی منطقه  اینکه  بیان  با  استان  نماینده عالی دولت در 
و  تجارت، کشاورزی  محور  تقویت سه  باعث  استان  در  گردشگری  توسعه  و 
گردشگری می شود، گفت: در این خصوص هر آنچه می توانیم باید انجام دهیم.

ساالری فلسفه شکل گیری مناطق آزاد را برپایی مدیریت واحد و متمرکز عنوان 
کرد و گفت: منطقه آزاد در واقع نماینده دستگاه های اجرایی در منطقه است و از 
طرف آنها اختیار دار است؛ گاهی ورود کردن برخی از دستگاه های دولتی در امور 

منطقه آزاد، عالوه بر اینکه راه گشایی نیست، سبب پراکندگی امور نیز می شود.
وی ادامه داد: توصیه می کنم دستگاه ها حداقل در مواردی که ابهام برای حضور 

دارند ورود نکنند.
استاندار گیالن خواستار تعامل و همراهی جدی تر اتاق بازرگانی با منطقه آزاد شد 
و با تأکید بر لزوم برقراری مراودات اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر، 
تصریح کرد: کشورهای حوزه CIS آمادگی و عالقه مندی برقراری ارتباط بیشتر 
با ایران را دارند و منطقه آزاد انزلی ظرفیت خوبی است که بتوانیم با کاهش 
بروکراسی و مبتنی بر مراودات و تعامالت بروز و بدور از سنتی کاری وارد مرحله  

جدیدی از مناسبات منطقه ای شویم.
ساالری اضافه کرد: باید در استفاده از ظرفیت منطقه آزاد جدی تر شویم، قدر 
این موقعیت را بدانیم و به دور از هرگونه مداخله بی جهت در امور منطقه آزاد، از 

این موهبت استانی بهره کافی ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به منطقه ویژه اقتصادی آستارا و الهیجان 
مناطق  این  در  راه اندازی سازمان های مسئول  با  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره 
می توان مدیریت یکپارچه ای ایجاد کرد تا امورات با نظم بیشتری پیش رود، 
اظهار داشت: گرچه کار در این مناطق معافیت گمرکی به معنای تام ندارد اما 

تشریفات گمرکی در آن مرتفع شده است.
استاندار گیالن به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا اشاره و اظهار داشت: 

می توان اقداماتی لجستیک در این منطقه برقرار کرد.
ساالری با تأکید بر لزوم پیگیری برای گرفتن امتیاز منطقه آزاد برای بندرآستارا، 
و  مسئول  سازمان  راه اندازی  با  و  نمی ایستیم  بیکار  زمان  آن  تا  کرد:  تصریح 
مدیریت متمرکز در منطقه، تمام تالش خود برای بهره بردن از منافع استانی را 

به کار خواهیم بست.

می توان از ظرفیت بندر کاسپین در 
توسعه و اشتغال استان گیالن بهره برد 

استاندار گیالن در جلسه کمیته شناسایی 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و مناطق ویژه 

اقتصادی استان بیان داشت:

افزایش رایزنی ها و همکاری های اقتصادی 
انجمن سرمایه گذاران 

منطقه آزاد انزلی با ترکمنستان

اصغر امانی رییس هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان این منطقه 
به همراه هیأتی از شرکتهای فعال در منطقه، در جریان سفر رییس جمهور 
با مدیران دولتی و بخش  به ترکمنستان حضور داشته و مذاکرات موثری 

خصوصی آن کشور انجام شد.
سفر  اقتصادی  رتبه  عالی  هیأت  در  خود  حضور  خصوص  در  امانی  اصغر 
رییس جمهور به ترکمنستان با بیان اینکه این گروه به نمایندگی از بخش 
خصوصی منطقه آزاد انزلی به معرفی مزایا و فرصت های سرمایه گذاری 
در تنها منطقه آزاد ایران در دریای خزر پرداختند، بیان کرد: برگزاری جلسات 
مهمترین  که  کشور  این  و خصوصی  دولتی  های  بخش  مدیران  با  متعدد 
از سوی طرف های  جانبه  دو  بازدیدهای  برای  آن دعوت رسمی  دستاورد 
ترکمن بوده، پس از هماهنگی با مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد انزلی در 
خصوص زمان بندی انجام این دیدارها، پیگیری های الزم صورت می گیرد.

وی از دیدار و گفتگوی خود با وزیر بازرگانی ترکمنستان خبر داد و گفت: در 
این دیدار در خصوص مزایا و معافیت هایی که سازمان منطقه آزاد انزلی برای 
سرمایه گذاران خارجی و ترکمن ها، جهت سرمایه گذاری در این منطقه در 
نظر گرفته، صحبت شد و از تجربه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 
منطقه اطالعات خوبی ارائه شد که با استقبال وزیر و هیأت همراه برای حضور 

فعالین اقتصادی ترکمنستان مواجه شد.
انزلی  آزاد  انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه  رییس هیأت مدیره 
دومین دیدار مهم هیأت اقتصادی بخش خصوصی این منطقه را گفتگو با 
مدیران منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان اعالم کرد و افزود: در این نشست 
که مدیران دولتی این منطقه حضور داشتند، در خصوص توسعه گردشگری 
میان دو منطقه با عنایت به ظرفیت ها و فرصت های همکاری دو جانبه 
که براساس عالیق و تاریخ مشترک دست یافتنی تر است، مذاکرات خوبی 
صورت گرفت و طرف ترکمن خواستار تداوم مذاکرات برای عملیاتی نمودن 

همکاری های در حوزه های گردشگری و تورگردانی شد.
وی افزود: عالوه بر مذاکراتی که با بخش دولتی و خصوصی ترکمنستان 
صورت گرفت، نشست های تخصصی خوبی با مجتبی خسروتاج معاون وزیر 
صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت کشور در خصوص 
ظرفیت های صادراتی و توانمندیهای منطقه آزاد انزلی در ارتباط با کشورهای 
حاشیه دریای خزر و به ویژه ترکمنستان مطرح شد و مقرر گردید که ادامه 
مذاکرات جهت اجرایی کردن این مهم در دفتر تهران سازمان توسعه تجارت 

انجام شود .
در  انزلی،  آزاد  تولیدی منطقه  و  اقتصادی  فعالین  امانی تصریح کرد:  اصغر 
راستای برنامه های توسعه ای سازمان، در این هیأت اقتصادی عالی رتبه 
باور داریم که  یافتند و  کشورمان که به ریاست رییس جمهور بود، حضور 
زیرساخت ها و ارزش افزوده ای که طی سالهای اخیر در این منطقه ایجاد 
شده، فرصت های بی نظیری برای ایفای نقش موثر استان گیالن با محوریت 

منطقه آزاد انزلی در معادالت دریای خزر بوجود آورده است.
سیرنگ  شرکت  مدیران  انزلی،  آزاد  منطقه  تجاری  هیأت  در  است  گفتنی 
تجارت ایرانیان، انجمن سرمایه گذاران و شرکت های عضو و مدیران شرکت 
بیمه ایران نوین و تعدادی از ایرانیان فعال در کشور ترکمنستان حضور داشتند.

 تعطیالت نوروزی سال ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، گردشگران ورودی به این منطقه با رشد 

۵۴ درصدی همراه بوده است.
بنا به گزارش ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی از 
۲۷ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین ماه سال ۹۷ 
این منطقه میزبان ۶۸۲ هزار و ۷۸۳ گردشگر بود و 
به  ورودی  تعداد گردشگران  که  است  حالی  در  این 
نفر   ۴۴۴۰۹۱ گذشته  سال  مشابه  مدت  در  منطقه 
تعداد  درصدی   ۵۴ افزایش  دهنده  نشان  که  بوده، 

گردشگر ورودی به منطقه می باشد.
از سوی دیگر طی ۱۶ روز تعطیالت نوروزی تعداد 
۹۳ هزار و ۲۸۹ گردشگر در هتل ها و مراکز اقامتی 
این منطقه نیز اقامت داشتند، آماری که در قیاس با 
۸۱۷۹۶ گردشگری که تعطیالت سال ۹۶ این منطقه 
درصدی   ۱۴ رشد  بیانگر  برگزیدند،  اقامت  برای  را 

است. 
بنابراین گزارش رویکرد مناسبی که سازمان منطقه 
تکمیل  و  ایجاد  با  گذشته  سالهای  طی  انزلی  آزاد 
باالرفتن  به  که  گردشگری  های  زیرساخت 
استانداردهای امکانات موجود در منطقه منجر شده 
و در عین حال از طریق برگزاری برنامه های متنوع 
قالب  در  تفریحی  و  گردشگری  هنری،  فرهنگی، 
به  یافت،  دیگر  غنایی  و  بهار، ظاهر  ترنم  جشنواره 
گردشگران ورودی به استان گیالن این اطمینان را 
و  کشور  شمال  گردشگری  ثقل  مرکز  در  که  داد 
و  امکانات  از  تنها  نه  گیالن  گردشگری  نگین 
خاطرات  و  گردند  می  مند  بهره  بهتری  تسهیالت 
خوبی را کنار خانواده تجربه می کنند، بلکه از ِقَبل 
حضور در بخش های مختلف جشنواره ترنم بهار با 
آشنا  زمین  گیالن  مردمان  تمدن  و  فرهنگ 

می شوند.
و  تجارت  فاز  در  بهار  ترنم  جشنواره  اساس  براین   
گردشگری و پارک جنگلی چپرپرد منطقه برگزار شد 
که در آن صنایع دستی هنرمندان منطقه، سوغات و 
در  به گردشگران  ارائه  برای  استان گیالن  غذاهای 

مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس  مسرور  رضا  دکتر 
کاالهای  واردکننده   ۱۰ فعالیت  تغییر  از  سازمان 
خارجی منطقه به تولید کننده در سال گذشته خبر داد 
و بر استمرار حمایت از واردکنندگانی که وارد عرصه 

تولید در منطقه آزاد انزلی می شوند تأکید کرد.
سال  عنوان  به   ۹۷ سال  تعیین  به  اشاره  با  وی 
رهبری،  مقام  سوی  از  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  که  داد  توضیح  چنین 
موفق شد در سال گذشته ۱۰ شرکت وارد کننده در 
حوزه کاالی همراه مسافر منطقه را با ارائه مشاوره 
وارد  که  محصولی  کننده  تولید  به  هایی  مشوق  و 
می کردند تبدیل کند، و هم اکنون این ده شرکت 
تجاری  های  مجتمع  در  واقع  خود،  های  غرفه  در 
منطقه، تولیدات خود را که در زمینه پوشاک، کاالی 
است،  بهداشتی  آرایشی-  محصوالت  و  خواب 

عرضه می کنند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
ترغیب  استراتژی  که  کرد  تصریح  انزلی  آزاد 
واردکنندگان کاالی با کیفیت خارجی به تولید آن 
این سازمان در  از سوی  محصول در داخل کشور 
پیگیری  بیشتری  جدیت  و  قدرت  با  جاری  سال 
و  انگیزه  ایجاد  برای  کرد:  اضافه  شد،  خواهد 

رضا قلیزاده مدیر امور بازرگانی این سازمان با بیان 
خبر فوق اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی در 
سال حمایت از کاالی ایرانی نسبت به عرضه بیشتر 
های  مجتمع  در  داخل(  )تولید  داخلی  محصوالت 
محصوالت  این  که  کند  می  اقدام  منطقه  تجاری 
همپای محصوالت خارجی )وارداتی( در فاز تجارت و 

گردشگری عرضه می شوند.
وی افزود: بر این اساس هم اکنون معادل ۵۰ درصد 
اختیار  در  منطقه  بازار  در  موجود  کاالهای  حجم  از 
تولیدات داخلی نظیر پوشاک، مواد غذایی، محصوالت 
آرایشی بهداشتی و لوازم خانگی است که به صورت 
کاالی همراه مسافر به گردشگران و مسافران منطقه 

عرضه می گردند.
مدیر امور بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه 
نمایشگاه صنایع دستی و  نوروز جاری  ایام  داد: در 
نوروز بازار با هدف عرضه محصوالت داخلی در فاز 
تجاری  های  مجتمع  کنار  در  و  منطقه  تجارت 
قرار  مخاطبین  استقبال  مورد  که  گردید  راه اندازی 

گرفت.
وی افزود: راه اندازی بازار دائمی صنایع دستی در 
دیگر  اندازی  راه  و  دستی  صنایع  پردیس 
دستور  در  داخلی  نمایشگاههای عرضه محصوالت 

قالب نمایشگاه نوروز بازار عرضه گردید. نمایش های 
آئینی و بومی گیالنیان به نمایش درآمد که در این 
میان اجرای نمایش های آئینی عروسک های غول 
پیکر اساطیری گیالن تحت عنوان عروس گولی از 
مورد  که  بود  نمایشی  های  بخش  ترین  جذاب 

استقبال مسافرین نوروزی قرار گرفت.
از سوی دیگر برگزاری برنامه های موسیقی فولکلور 
اجرای  کنار  در  کشور  پاپ  خوانندگان  کنسرت  و 
با  )مادر(  دا  ورزشی  و  فرهنگی  جشنواره  دومین 

خود،  رویکرد  تغییر  به  ها،  شرکت  این  ترغیب 
کامل  های  معافیت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

کار سازمان در سال جاری قرار دارد،ضمنًا استراتژی 
عرضه  که  بود  خواهد  ای  شیوه  به  سازمان  این 

دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی

تغییر فعالیت ۱۰ وارد کننده کاالهای خارجی منطقه به تولید کننده در سال گذشته

۵۰ درصد محصوالت عرضه شده در فاز تجارت و گردشگری 
منطقه آزاد انزلی  کاالی ایرانی است

استان  عشایری  و  روستایی  ورزش  هیأت  همکاری 
گیالن در پارک جنگلی چپرپرد مورد توجه گسترده 
گردشگران قرار گرفت و پخش برنامه های مشارکتی 
که با اجرای زنده در استودیوهای منطقه و با حضور 
آشنایی  به  شد  برگزار  ملی  و  استانی  هنرمندان 
گسترده تر مخاطبین با ظرفیت ها، خدمات و برنامه 

های منطقه در حوزه گردشگری منجر گردید.
و  بزرگترین  دارای  انزلی  آزاد  منطقه  است  گفتنی 
زیباترین  دریایی،  تفریحات  مرکز  مجهزترین 

بخش ورود مواد اولیه، تولید محصول و عرضه آن 
این شرکت ها  برای  را  منطقه  در بخش مسافری 

قرار  نظر  مد  داخلی  کیفیت  با  محصوالت  بیشتر 
نمودن  فراهم  از  هدف  حقیقیت  در  گیرد. 

ماه سال  اسفند  از  این منطقه  از شاغلین محدوده  آمارگیری  طرح 
گذشته در سطح منطقه با هدف شناسایی مشاغل و شاغلین منطقه 

و ایجاد فرصت های جدید شغلی آغاز شده است.
با  سازمان  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاونت  اساس  براین 
و  علمی  نهاد  یک  بعنوان  گیالن  دانشگاه  آمار  دانشکده  همکاری 
تخصصی معتبر در زمینه آمار در سطح استان، اقدام به اجرای این 
افراد  به  مربوط  اطالعات  آوری  جمع  با  تا  نموده  پژوهشی  طرح 
انزلی، اطالعات دقیق و صحیح به  شاغل در محدوده منطقه آزاد 
و  اشتغالزایی  مختلف  ریزیهای  برنامه  در  گیری  بهره  منظور 

برنامه های فرهنگی، اجتماعی؛ در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

در راستای شناسایی مشاغل و ایجاد فرصت های جدید شغلی

اجرای طرح آمارگیری از شاغلین محدوده منطقه آزاد انزلی
بنابراین گزارش، طرح پژوهشی فوق در قالب دو پرسشنامه خانوار و 
کارگاهی است که به جمع آوری اطالعات افراد شاغل و غیر شاغل 
برای تحقیقات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی می تواند مفید باشد، 
گنجانده شد ودر این طرح پس از طراحی پرسشنامه ها از نیروهای 
مختلف در چهار رسته آمارگیر، بازبین، کارشناس فنی و داده آمار 

جهت انجام پروژه در حال انجام می باشد.
الزم به ذکر است تاکنون طرح آمارگیری از افزون بر۶۰ درصد از۲۹ 
از  درصد  و۸۰  تولیدی  واحدهای  از  درصد  و۵۰  محدوده  روستای 

مجتمع های تجاری منطقه آزاد انزلی به اتمام رسیده است. 
براساس این گزارش هم اکنون مشاغل مختلفی همچون تجارت و 

شیالت،  و  کشاورزی  گردشگری،  صنعت،  خدمات،  بازرگانی، 
سازمانهای دولتی مستقر، فعالیتهای مالی و بیمه، فرهنگی، هنری و 
آموزشی و عمران در محدوده منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت 

است.
گفتنی است براساس اطالعات جمع آوری شده، سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشراف دقیق نسبت به جامعه شاغل و نیاز به شغل منطقه 
تحت پوشش خود، بنگاه های اقتصادی، تولیدی و خدماتی منطقه، 
های  مزیت  از  استفاده  جهت  تر  دقیق  های  ریزی  برنامه  امکان 
ایجاد  کارآفرین  و  توسط ساکنین منطقه و سرمایه گذاران  رقابتی 

می شود.
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ANZALIانزلی
با ورود بیش از 680 هزار گردشگر

مجموعه طرح ساحلی با امکانات و تجهیزات متنوع 
و ساحل  دریایی  ورزشهای  و  تفریحات  گردشگری، 
نوروزی،  های  المان  سنتی،  و  مدرن  مبلمان 
دیگری  امکانات  و  پرندگان  بهشت  نورافشانی، 
هوشمند  آبی  پرده  و  موزیکال  آبنمای  همچون 
به همراه امکان خرید از مجتمع های تجاری است که 
برنامه های سازمان برای  امکانات، خدمات و  بسته 
گذراندن تعطیالت مفرح و لذت بخش برای خانواده 

های کشورمان در ایام نوروز را تکمیل نموده بود.

در نظر می گیرد.
تغییر  این  که  مثبتی  اثرات  تشریح  به  مسرور  دکتر 
رویکرد می تواند در اقتصاد ملی داشته باشد پرداخت 
و گفت: ایجاد اشتغال مولد، حمایت از کاال و نیروی 
کار ایرانی و عملیاتی سازی اهداف تأسیس مناطق 
آزاد از مهمترین نتایج این تغییر رویکرد واردکننده به 
تولید کننده خواهد بود، موضوعی که در سال گذشته 
با اجرای این تغییر منجر به اشتغالزایی مستقیم برای 

بیش از ۲۰۰ نفر شد.
مصرف  اینکه،  اهمیت  حائز  نکته  کرد:  اضافه  وی 
کننده ای که قباًل از غرفه این واردکننده، محصولی 
خرید  برای  بیشتری  اشتیاق  کند،  می  خریداری  را 
همان محصول تولیدی در داخل کشور خود و منطقه 
آزاد انزلی خواهد داشت، در نتیجه اثر گذاری مثبت بر 
ذائقه مشتری ایرانی از دیگر دستاوردهای این تغییر 

خواهد بود.
واحد  و  کارخانه   ۱۲۲ در  اکنون  هم  است  گفتنی 
انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  های  شهرک  تولیدی 
برای حدود ۳۲۰۰ نفر شغل مستقیم بوجود آمده و 
و  راکد  تولیدی  واحد   ۶۲ گذشته  سال  سه  طی 
غیرفعال به چرخه تولید و اشتغال کشور بازگردانده 

شده است.

زیرساختهای گردشگری نظیر پارک ساحلی، اسکله 
مارینا، مرکز تفریحات ، آکواریوم و مرکز تفریحات 
حداکثری  جذب  انزلی  آزاد  منطقه  در  دریایی 
محصوالت  گردد  می  باعث  که  بوده  گردشگر 
گردشگران  از  عظیمی  خیل  برای  داخل  تولیدات 

عرضه شود.
رضا قلیزاده اضافه کرد: در این راستا از تولیدکنندگان 
از  بازدید  ضمن  که  گردد  می  دعوت  نیز  داخلی 
زیرساختهای  و  کار  و  کسب  موجود  فضاهای 
و  تولید  جهت  گذاری  سرمایه  به  اقدام  گردشگری، 
عرضه محصوالت خود نمایند تا بدین صورت میزان 
از  بیش  منطقه  در  داخل  تولید  محصوالت  عرضه 

پیش افزایش یابد . 
وی تصریح کرد که هم اکنون تولیدات بیش از ۱۰ 
و  منسوجات  پوشاک،  زمینه  در  که  تولیدی  واحد 
آزاد  منطقه  در شهرک های صنعتی  مرتبط،  صنایع 
تجاری  های  مجتمع  در  نمایند  می  فعالیت  انزلی 

منطقه عرضه می شود. 
مدیر امور بازرگانی منطقه آزاد انزلی در پایان اعالم 
کرد به زودی بسته حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی 
داخلی  محصوالت  عرضه  و  تولید  از  حمایت  برای 

اطالع رسانی خواهد شد.

افزایش ۵۴ درصدی گردشگر نوروزی ورودی 
به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی
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گفت وگو با دکتر محمد رضا سعیدی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش:

مناطق آزاد می توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه های کسب و کار جهانی باشند

جذب  نوین  های  روش  و  اقتصاد  حوزه 
سرمایه گذاری بی شک یکی از مهمترین برنامه ها 
امروزه  شود.  می  محسوب  آزاد  مناطق  اهداف  و 
بیشتر مناطق آزاد کشور، دوره ایجاد زیرساخت ها 
های  فعالیت  فصل  تعبیری  به  و  اند  گذرانده  را 
اقتصادی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در مناطق آزاد کشور شروع شده است. منطقه آزاد 
کیش به عنوان اولین منطقه آزاد کشور با توجه به 
ظرفیت های بسیار زیادی که در حوزه های مختلف 
دارد،  گردشگری  به خصوص  و  تجاری   ، صنعتی 
بستر بسیار مناسبی در رسیدن به این هدف را به 
خصوص در دوره مدیریت جدید این سازمان در 
اولویت خود قرارداده است. از این رو گفت و گویی 
با محمد رضا سعیدی سرپرست معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش انجام داده ایم 
تا با توجه به تجربیات و تخصصی که ایشان در 
آینده  های  برنامه  و  اهداف  با  دارد  خصوص  این 

منطقه آزاد کیش در این حوزه بیشتر آشنا شویم.
دکتر محمد رضا سعیدی دکترای مدیریت کسب 
دانشکده  از  را  المللی  بین   کارآفرینی  و  کار  و 
لینشوپینگ سوئد  دانشگاه  تکنولوژی  و  مدیریت 
گرفته است و با دیدگاه ها و مدل های روز دنیا در 
حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری بین المللی آشنا 

است.

اقتصاد  کل  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  نقش   
کالن کشور از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس 

در حوزه اقتصادی چیست؟
این سوال بسیار مهمی است که از دیدگاه من بر می گردد به 
و  بسیار مهم  نقش  آزاد  مناطق  آزاد.  مناطق  فلسفه تشکیل 
کلیدی ، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می توانند 
ایفا کنند و به نظر من اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ 
محرکه  موتور  عنوان  به  توانند  می  مناطق  از  یک  هر  شود 
اقتصاد کشور باشند و برای هر یک از این موتورها می توان 
یک برنامه ویژه ای تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این 
این  در  تردیدی  کند.  حرکت  جلو  به  رو  تواند  می  موتورها 
در  خصوص  به  کشور  اقتصاد  توسعه  منظور  به  که  نیست 
و  جهانی  بازارهای  به  نگاه  باید   ، اقتصاد  سازی  بین المللی 
حضور قوی در آن بازارها داشت. البته این حضورها نیازمند 

ضرورت ها و الزامات خاص در بازارهای بین المللی است.
 طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به 
 outward بازارهای جهانی باشند که ما به آن می گوییم
رول  و  است  رول  این یک   .   internationalisation
 inward internationalizationدیگر مناطق آزاد بحث
است، یعنی در رول اول مناطق آزاد تالش می کنند که بستر و 
شرایط محصوالت و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که 
 inward internationalization بین المللی شوند. در
تالش می کند که تکنولوژی ها، فناوری ها و فرصت های 
مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را 
 ( Innovation در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری و
 (  networking و  یادگیری(   (   learning و  نوآوری( 
به  جدید  رویکرد  با  بخواهم  دوباره  اگر  کند.  مهیا  شبکه( 
مناطق آزاد نگاه کنم، این سوال به حدی مهم است که می 
اصلی  مسئله  کرد.  نگاه  موضوع  به  مختلف  زوایای  از  توان 
امروز در جهان موضوع networking   ) شبکه( است. 
راهبردی ترین سرمایه هر بنگاهی روابط کسب و کار است، 
بازیگرانی  چه  با  است،  مهم  بگیرد  قرار  کجا  در  روابط  این 
ارتباط داشته باشد مهم است، با چه بازیگرهایی ارتباط بگیرد 
مهم است. این که شما موقعیت خودتان را در بین کدام یک 
از بازیگران جهانی قرار دهید مهم است. از دیدگاه من اگر 
ارتقا  آزاد نقش و قابلیت های شبکه را در خودشان  مناطق 
دهند می توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه های 
کسب و کار جهانی باشند، پس بنا بر این اگر از تئوری شبکه 
نگاه کنیم مناطق آزاد می توانند بازیگرانی باشند که با تعریف 
شبکه  از  متنی  به  را  کشور  خودشان،  در  ای  شبکه  قابلیت 
از  کثیری  تعداد  آنجا  در  که  دهند  سوق  کارهایی  و  کسب 
تکنولوژی ها، فرصت ها، دانش و اطالعات وجود داشته باشد 
می  مسیر  این  در  که  هایی  فرصت  اینکه  مهمتر  از همه  و 
توانند ایجاد کنند برای کشور بسیار حیاتی است. مناطق آزاد 
می توانند دروازه شناخت فرصت ها باشند، یک اقتصاد پویا 
بتواند خوب  را  ها  اول فرصت  درجه  در  که  است  اقتصادی 
فرصت  چه  و  تکنولوژیکی  های  فرصت  چه  کند،  شناسایی 
های مربوط به بازارهای بین المللی و سایر فرصت ها، علی 
الخصوص اگر مناطق آزاد خودشان را از مقررات دست و پا 
گیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند ، این مقررات 
محدود کننده اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات زدایی به 
درستی انجام شده باشد آن زمان قابلیت شبکه هم می تواند 
برای  تواند  بهتر می  یادگیری  و  برسد  به منصه ظهور  بهتر 
کشور رخ دهد. امروز همه در دنیا در حال برنامه ریزی برای 
یادگیری هستند و اگر ما برنامه ریزی درستی برای مناطق 
آزاد داشته باشیم می توانیم به خوبی این نقش ها را ایفا کنیم.

باب  از  آزاد  مناطق  های  مزیت  عمده   
نسبت  به  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری 

سرزمین اصلی را در چه ویژگی هایی می بینید؟
در خصوص این پرسش باید بگویم که هر منطقه با منطقه 
کیش  خصوص  در  بخواهم  اگر  من  است،  متفاوت  دیگر 
الملل،  بین  بازاریابی  در  ما  اشاره کنم که  باید  صحبت کنم 
 Locatio( ترمی داریم به نام مزیت های مرتبط با مکان
advantages  specific (. بدون شک بعضی از مناطق 
آزاد علی الخصوص کیش دارای مزیت های فوق العاده ای 
عمومی  همه  برای  که  موضوعاتی  مثال  عنوان  به  هستند. 
سرزمین  به  نسبت  تر  راحت  تردد  ویزا،  به  نیاز  عدم  است، 
اصلی و قطعا به این واسطه تحرکی که می توان در مناطق 
آزاد به نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت بسیار 
سهل تر است و این خود یک ویژگی بزرگ است. مبحث دوم 
ویژگی های خاص منطقه آزاد کیش، مانند زیرساخت های 
این  همه  که  است  هوایی  و  دریایی  داخلی،  نقل  و  حمل 
امتیازات در منطقه آزاد کیش وجود دارد و همچنین حضور 
متوسط نخبگان در منطقه آزاد کیش به نسبت بقیه مناطق 

آزاد بیشتر است و به تعبیری محل حضور نخبگان است که 
به  رسیدن  برای  است  بزرگی  بسیار  فرصت  یک  این  خود 
مناطق  در  مالیاتی  معافیت  بحث  گفتم.  شما  به  که  اهدافی 
از مزیت های  دیگر  اتخاذ تصمیم هم یکی  بر  تمرکز  آزاد، 
مهم مناطق آزاد است. به عنوان نمونه کاری که در سرزمین 
با  آزاد  مناطق  در  شود  می  انجام  کمتری  سرعت  با  اصلی 
با  آشنایی  همچنین  رود.  می  پیش  بیشتری  بسیار  سرعت 
اقتصادی  فعالین  حضور  جهت  به  المللی  بین  مناسبات 
بین المللی در مناطق آزاد، مناسبات حقوقی روان تر است و 
دهها مزیت دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد را می توان 

نام برد.
هر چند که از دیدگاه من با مطلوب ها فاصله فراوانی داریم 
ولی علیرغم این فاصله به نسبت سرزمین اصلی دارای مزیت 
ها و امتیازات ویژه ای هستیم، ضمن اینکه برای مناطق آزاد 
تخصصی  به صورت  بخواهیم  گذاری  سرمایه  حوزه  در  اگر 
مثل  دارد،  وجود  خاصی  های  ویژگی  دهیم  انجام  فعالیت 
توریسم. به عنوان نمونه منطقه آزاد کیش یک ظرفیت بسیار 
خوب و بین المللی در حوزه صنعت توریسم دارد و این خود 
ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق آزاد 
دیگر دارد و از همه مهم تر هوای پاک و محیط تمیز که خود 
می تواند در کنار زیرساخت های دیگر در حوزه سرمایه گذاری 
و گردشگری به نسبت مکان های دیگر، منطقه آزاد کیش را 

برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب کند.

حوزه جذب  در  های شما  اولویت  مهمترین   
سرمایه گذاری با توجه به این نگاه جدید و مثبتی 

که در مدیریت جدید کیش می بینیم چیست؟
قبل از پاسخ به سوال شما باید یک موضوعی را برای شما باز 
کنم. ما در اقتصادهای امروز دنیا به صورت عمومی سه نوع 
اقتصاد داریم، اقتصاد resource base  ) پایه داده ها( ، 
اقتصاد performance base ) پایه عملکرد( و اقتصاد 
innovation base ) پایه نوآوری( در اقتصاد پایه داده 
ها )resource base ( شما کاری با نوآوری و خالقیت و 
غیره ندارید، منابعی وجود دارد مثل فروش زمین، استفاده از 
منابع طبیعی و... که عمدتا اقتصاد منطقه برآن استوار است. 
موضوع بعد اقتصاد، یک پله جلوتر می رود و بر روی بحث 
نوآوری            پایه  سوم،  اقتصاد  در  کرده،  کار  مقداری  کارایی 
) innovation base( مثال کشورهایی که جمعیت بسیار 
کمی دارند و نه نفت و نه گاز و نه اقلیم آب هوایی خوبی 
دارند ولی می بینم که 200 میلیارد دالر صادرات دارند، یعنی 
 innovation base بر روی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد
سرمایه گذاری کرده اند. من فکر می کنم که ما در ایستگاه 
باید سرمایه  innovation base است  اقتصاد که  سوم 
اقتصاد  که  نیست  معنی  این  به  این  کنیم.  بیشتری  گذاری 
امروز خود در منطقه آزاد کیش را تعطیل کنیم، خیر، زندگی 
جاریست، آن اقتصاد باید رشد و حرکت داشته باشد و به جلو 
اقتصاد  سهم  که  است  این  کلیدی  سوال  اما  رود، 
innovation base در اقتصاد کل چیست؟ به نظرم ما 
نوآوری  بر  اقتصاد مبتنی  را در حوزه  فعالیت های خود  باید 
خصوص  به  ها  جریان  از  درستی  آنالیز  باید  کنیم.  متمرکز 
و  بازارها  دانش،  تکنولوژی،  حوزه  در  نوظهور  های  جریان 
در  مثال  باشیم.  داشته  نوین  های  حوزه  از  کثیری  بخش 
حوزه های سرویس، زمانی که تحلیل قوی از جریان های در 
جهت  که  دهد  می  نشان  باشیم  داشته  دنیا  در  ظهور  حال 
گیری های خودمان را باید مبتنی بر آنها تنظیم کنیم. دیدگاه 
من این است که ضمن اینکه آن دو اقتصاد دیگر را که قبل 
تر گفتم باید توجه داشته باشیم، باید آینده نگری اصلی ما بر 
به  بر می گردد  این  و  باشد،   innovation base روی 
صحبت آقای دکتر انصاری الری در جلسه معارفه خودشان 
که تمرکز کردند بر روی نوآوری و خالقیت و من در جایی 
گفتم، سیستم اقتصادی موفق است که سه موضوع را هدف 
و سوم  وری  بهره  دوم  نوآوری،  و  دهد، یک، خالقیت  قرار 
باشیم،  داشته  باالیی  زندگی  کیفیت  اگر  ما  زندگی.  کیفیت 
نوآوری و خالقیت افزایش پیدا خواهد کرد. نوآوری و خالقیت 
افزایش پیدا کند بهره وری رشد خواهد داشت و زمانی که 
بهره وری در کنار نوآوری و خالقیت رشد کند قطعا کیفیت 
به  تکاملی  این یک چرخه  داشت. پس  رشد خواهد  زندگی 
سمت باال است، و ما باید به دنبال سیستمی باشیم که چرخه 
خالقیت، نوآوری، بهره وری و کیفیت زندگی را در کنارهم به 
جلو سوق دهد. تفکر بنده این است که جهت گیری ما در 
در  مدیریتی  جدید  نگاه  در  خصوص  به  کیش  آزاد  منطقه 
از  نیستیم  غافل  اما  است،  موضوع  این  به  معطوف  منطقه، 
وضعیت موجود که وجود دارد، ضمن حل مشکالت موجود، 
ما  است.  زمین  روی  که  هایی  پروژه  از  کثیری  مانند حجم 
بخش عمده وقت خود را برای آنها صرف می کنیم اما باید 
بخشی از زمان را هم به مباحث نوآورانه مانند شتاب دهنده 
اختصاص  امور  کردن  المللی  بین  بحث  و  کارآفرینی  های 
باید بروی  اینها حوزه هایی است که  دهیم. بی تردید همه 

آنها تمرکز داشته باشیم.

 یکی از حلقه های مفقوده در مناطق آزاد در 
شاید  است،  پایدار  درآمدهای  مبحث  کشور، 
منابع  فقط  آزاد  مناطق  در  منابع  حوزه  در  تاکنون 
درآمدی را از مسیر فروش زمین و یا منابع درآمدی 
صدور مجوزهای گوناگون در مناطق آزاد دیده ایم، 
با توجه به نکات تخصصی و نگاه حرفه ای که شما 
جهت  در  شما  دیدگاه  دارید،  اقتصاد  حوزه  در 
آزاد  مناطق  در  پایدار  درآمدی  منابع  به  رسیدن 

چیست؟
زمانی که من صحبت از اقتصاد متکی بر نوآوری کردم، دقیقا 
منظور درآمدهای پایدار بود که در سوال قبلی به آن اشاره 
کردم. آن اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقیت است که برای 
ما در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می کند. زمانی که شما 
مزیت رقابتی داشته باشید می توانید درآمد و رشد پایدار  را 
داشته باشید، پس بنا براین تمامی این موضوعات به هم گره 
خورده و نکته مهم این است که ما باید این اقتصاد نوآورانه و 
خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم قراردهیم، 
برای  را  امروز  منابع  آیندگان،  برای  بلکه  امروز  برای  نه 
این حوزه و صد  بر  باید حفظ کنیم و تمرکز کنیم  آیندگان 

البته که برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
 از قدیم گفته اند کسی که برنامه ندارد از هر مسیری که برود 
درست است. ما حوزه برنامه ریزی را در منطقه آزاد کیش جز 
اولویت های خودمان قرار داده ایم و قطعا این کار را خواهیم 
کرد، ما فعال در مرحله آسیب شناسی هستیم و بخشی از این 
ریزی  برنامه  موضوع  اما  ایم،  کرده  شناسایی  را  ها  آسیب 
انسانی،  علوم  حوزه  با  زیرا  است،  ای  پیچیده  بسیار  مسئله 

فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف و قابلیت های ما ، 
همچنین با کثیری از فاکتورهای مهم بین المللی و منطقه ای 
و محیط منطقه آزاد کیش درهم تنیده است. پس بنابر این 
این  ما  باشد و  برنامه ریزی در دستور کار اصلی  باید بحث 
در  انصاری  دکتر  جناب  که  تاکیدی  به  توجه  با  را  حوزه 
خصوص توسعه اقتصاد منطقه ای دارند، پیش خواهیم برد و 
در حال حاضر هم در حال مذاکراتی هستیم که این کار را 
و  برنامه  که  کسی  که  هستیم  معتقد  و  ببریم  پیش  انشاا... 
حرکت  نمای  قطب  تردید  بی  باشد  نداشته  انگیزه  و  هدف 
ندارد، پس بنا بر این اگر ما می خواهیم که در مسیر توسعه 
را  خودمان  نگاه  باید  اول  وهله  در  باشیم  داشته  نما  قطب 
اگر  و  بود  ما چه مسیری خواهد  آینده  نسخه  کنیم.  تعریف 
توانیم  می  کردیم  مشخص  خوب  را  آینده  مسیر  نسخه 
از  یکی  دهیم.  شکل  درستی  به  هم  را  منابع  تخصیص 
مشکالتی که در بعضی از سازمان ها وجود دارد این است که 

چون نسخه های متعددی در مسیر رسیدن به هدف داشته ایم 
به همین شکل تعدد در تخصیص منابع داشته و باعث عدم 

همکاری و به طبع، عدم خلق ارزش شده ایم.
در  منابع  تخصیص  همه  که  است  جایی  ارزش  خلق 
هدف  را  نقطه  یک  آزاد،  مناطق  مختلف  های  قسمت 
باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج  قرار دهند و لذا 
برای  ما  خاص  نقطه  بشود  تا  کنیم  پیدایش  کنیم، 
نقطه  به  منابع  تخصیص  شک  بی  منابع.  تخصیص 
رسیدن  در  همکاری  خلق  تواند  می  شده  تعریف  خاص 
امور  موارد  از  خیلی  در  متاسفانه  کند.  مشترک  هدف  به 
سیلوهایی  یعنی  شود،  می  کار  سیلویی  صورت  به  کاری 
ارتباط  باید  امروز   جهان  در  ندارند.  ارتباط  باهم  که 
با  بتوانیم  تا  شود  برقرار  مختلف  های  بخش  بین  درونی 
ارزش  مختلف  آزاد  مناطق  های  واحد  بین  همکاری 
ایجاد  آن  اقتصادی  سیستم  و  منطقه  آن  برای  بهتری 

INTERVIEWگفت و گو

. کنیم
نکته دیگری که من مشاهده کردم، در حوزه های اقتصادی 
مناطق آزاد کمتر به آن توجه می شود این است که برنامه 
بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن 
کار منجر به خالقیت نوآوری شود. این موضوعی است که در 
باید  اما  شود،  پرداخته  آن  به  باید  اقتصادی  توسعه  برنامه 
متذکر شوم که این موضوع مسئله پیچیده ای است و آسان 
نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خالقیت و محیط مناسب 

برای ایجاد این کسب و کار دارد.

 برداشت من از صحبت های شما این است 
که شما مدل همکاری و همدلی بین مناطق آزاد را 
در موضوعات مختلف و به خصوص اقتصادی با به 
بین  منطقه  هر  های  ظرفیت  گذاری  اشتراک 

یکدیگر پیشنهاد می کنید.

بنده در جلسه ای که در دبیرخانه داشتیم عرض کردم که، 
بین  ایجاد همکاری  به  منجر  تواند  از مسائلی که می  یکی 
مناطق شود بحث resource sharing است، یعنی به 
صرفا  منابع  این  حاال   ، آزاد  مناطق  منابع  گذاشتن  اشتراک 
نیروی  منابع  توانمندی  اشتراک گذاشتن  به  نیست،  فیزیکی 
بین  بهتر  های  تجربه  شناسایی شده،  های  فرصت  انسانی، 
مناطق آزاد کشور، منابع و تجهیزات بهتر یکدیگر، دانش های 
اگر ما  این منابع.  یادگیری همه  بین مناطق و  موفق تر در 
بتوانیم به اصطالح نخ تسبیح را بین تمام مناطق درست رد 
بکنیم، آن همکاری که من عرض کردم در بین همه مناطق 
مسلم  امر  یک  و  است  طبیعی  این  دهد،  رخ  تواند  می  آزاد 

است.

 تا کنون این اتفاق در بین مناطق آزاد در این 
حوزه ها رخ نداده است؟

به نظر من بخشی از این موضوع به این نکته بر می گردد که 
 right person with right skills in right
position ) آدم های درست با مهارت مناسب، در جایگاه 
با  انسانی  نیروی  ما  هایی  وقت  یک  شاید  نیست،  مناسب( 
مهارت مناسب را در جایگاه مناسب قرار نداده ایم، منظور من 
به هیچ عنوان شخص خاصی نیست و نمی خواهم کسی را 
باید  اما این مسئله کلیدی کشور است، ما  زیر سئوال ببرم، 
در  مناسب  مهارت  با  مناسب  انسانی  نیروی  یک  بگردیم، 
جایگاه مناسب خود قرار بگیرد و دوم یادبگیریم که یادبگیریم 
از  غافلیم  متاسفانه  ما   )  learn how to learn  (
محبوس  روزمره  های  قفس  و  ها  زندان  در  ما  یادگیری، 
هستیم که خود ساخته ایم، باید یادبگیریم، در روند یادگیری 
هم نباید منتظر آمدن محیط باشیم، باید خودمان را در محیط 
یادگیری قراردهیم، شما تا زمانی که خودت را در استخر شنا 
پرت نکنی که شنا یاد نمی گیری! بنا بر این باید زمینه های 
از  یکی  ها  شبکه  مبحث  در  کنیم.  فراهم  را  یادگیری 
یک  اینجا  من  است.  شبکه  در  یادگیری  مهم،  طراحی های 
نام  به  داریم  اقتصاد  در  ترمی  یک  ما  کنم،  بیان  مثال 
اسم  این  قابلیت جذب.  یعنی   absorptive capacity
جذب  قابلیت  باید  ما  آزاد  مناطق  است،  یادگیری  مستعار 
ها،  فرصت  شناسایی  توانایی  از  است  عبارت  که  خودشان 
دانش بیرونی، کسب، تفسیر و منتقل کردن  و اجرایی کردن 
آنها را داشته باشند، به عبارتی می گویند، جستجو و اجرا، هر 
دو را باید داشته باشیم، ما به این می گوییم یادگیری، این 
موضوع در مناطق آزاد حلقه مفقوده است و باید توسعه داده 

شود.

روز  علم  و  به موضوعات تخصصی  توجه  با   
آیا مدل  بیان داشتید،  المللی که شما  بین  اقتصاد 
در  را  ها  ایده  این  اجرای  توان  دولتی  مدیریت 

جهت توسعه اقتصادی دارد؟
باید این نکته را بگویم که مدیریت دولتی در سر جای خودش 
به  باشد  معطوف  که  دولتی  مدیریت  اما  الزم،  است  امری 
عنوان عامل تسهیل گر محیط کسب و کار، اگر محیط کسب 
و کار هم دولتی شود نه، قطعا جواب نخواهد داد، شاید یکی 
از مشکالت ما این است که تعریف درستی از دولت نداریم. 
باید  دولت یعنی روان ساز محیط کسب و کار، یعنی دولت 
سیاست های درستی در خصوص روان سازی کسب و کار در 
جامعه داشته باشد. یعنی بتواند محیط حقوقی سالم تری را 
ایجاد کند، یعنی بتواند زمینه های زیست محیطی بهتری را 
به گونه ای  تعبیری در حوزه سیاست گذاری  به  فراهم کند. 

عمل کند که سیستم اقتصادی مبتنی بر نوآوری، بهره وری، 
خالقیت و کیفیت زندگی در متن مدیریت دولتی کارا بتواند 
نقش ایفا کند. دولت در ایران تا اطالع ثانوی بازیگر اصلی 
است، بازیگر اصلی الیق می تواند محیط کسب و کار پایدار 
را فراهم کند. باز بر می گردم به منابع انسانی، نیروهای دولت 
چه در مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی در مرحله اول باید 
و  یادگیری  یادگیری،  دوم،  مرحله  بپردازند.  خودسازی  به 
مرحله  و  مهارت  و  مهارت  مهارت،  سوم،  مرحله  یادگیری، 
چهارم، فرآیند سازی، فرآیندسازی و فرآیندسازی و مهمترین 
بخش، برقراری ارتباط درست. به هیچ وجه سیلویی با هم کار 
از  و  بگذارند  اشتراک  به  هم  بین  را  اطالعات  نکنند، 
این  به  ما  اگر  کنند.  استفاده  امروزی  مدرن  تکنولوژی های 
مهم در دولت دست پیدا کنیم شک نکنید که آن دولت روان 
گر و تسهیل گر کسب و کار خواهد بود. همانند دولت هایی 
ها،  دولت  این  اغلب  بینید.  می  شما  اروپا  اتحادیه  در  که 
وقتی  ما  هستند.  سریع  و  چاالک  اما  کوچک  دولت های  
خصوصی  بخش  برای  صرفا  کنیم  می  نوآوری  از  صحبت 
نیست، نوآوری در بخش دولتی در نحوه انجام کار ما مهم 
است. شما به عنوان یک روزنامه نگار هم دائم نیاز به نوآوری 
برای خلق یک  نوآورانه  به روش های  نیاز  دارید، شما هم 
هم  با  همه  شود،  می  همه  مشمول  این  دارید،  بهتر  رسانه 

نوآوری.

 مدلی که ما در مدیریت مناطق آزاد در کشور 
داریم با مدل مناطق آزاد بین المللی در سطح دنیا 
بسیار متفاوت است، ما مدل بومی سازی خودمان 
اجرا  حال  در  کشور،  در  آزاد  مناطق  حوزه  در  را 
داریم، آیا این مدل می تواند در حوزه بین المللی 

دستاوردی داشته باشد؟
نظر  در  اقتصادی  سیستم  یک  را  کشور  آزاد  مناطق  ما  اگر 
خروجی  یک  و  ورودی  یک  اقتصادی  سیستم  این  بگیریم، 
دارد. خروجی این سیستم یا خدمات است یا محصول، برای 
در  و  اقتصادی  سیستم  یک  در  مطلوب  خروجی  به  رسیدن 
برنامه  اول  است.  مهم  نکته  چند  مناسب،  محیط  یک  متن 
سوم  و  شود  اجرا  کسانی  چه  با  ها  برنامه  این  دوم  ریزی، 
ساختار سازمانی. یعنی این نیروی انسانی چگونه باهم ارتباط 
برقرار کنند، ما از توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد 
غافل شدیم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که طراحی های 
درستی داشته و در کنار آن از تکنولوژی های مناسب استفاده 
کنیم. یعنی این سه موضوع به تنهایی کافی نیست و حتما 
تکنولوژی هم نیاز دارد. حال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی روش 
است؟ من  انجام مطلوب  ما روش  کار  آیا روش  کار.  انجام 
انجام دهیم. حال  بیشتری  بررسی  و  باید تحقیق  دانم  نمی 
فرض بر این که تمامی این فاکتور ها را داشته باشیم، تازه 
مهم این است که با چه فرهنگی؟ آن فرهنگی که چتر حاکم 
بر این مساله است، هم در حوزه منابع انسانی و هم محیطی 
سیستم  یک  دهنده  شکل  گیرد  می  آن صورت  در  کار  که 
اقتصادی است و از همه مهمتر تجربه های جهانی. وقتی به 
تاکید در حوزه یادگیری اشاره می کنم به این معنی نیست که 
یک کتاب در دست بگیریم تا یادبگیریم، ما باید نمونه های 
موفق اقتصادی در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، چین و 
یا کشورهای همسایه و رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق 
در  که  موضوعی  یک  کنیم،  مطالعه  و  ببینیم  را  توسعه  و 
مناطق آزاد به نظر من بسیار جای خالی دارد موضوع تحقیق 
هزینه  دارم،  سوال  شما  از  من   ،  )  R&D( است  توسعه  و 
تحقیق و توسعه ای که در مناطق آزاد دارد انجام می شود را 

تقسیم بر کل هزینه های مناطق آزاد کنید و ببینید این عدد 
چند می شود، ما به این عدد می گوییم نسبت هزینه تحقیق 
مناطق  تعداد  به  ما   .)  R&D expenditure( توسعه  و 
آزاد، باید در کنارشان Think Tank) اتاق فکر( قوی داشته 
باشیم، این اتاق فکرهای قوی هستند که می توانند به خلق 
مراکز  که  هستند  برنده  آنهایی  کنند،  کمک  جدید  نوآوری 
تحقیق و توسعه بزرگی در کنار خود دارند، نه تصنعی بلکه 
برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از طریق تحقیق است و 
زمانی از طریق انجام است، همه این یادگیرهای زمانی شکل 
می گیرد که ما مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که 
دائما در حال خلق کردن ارزش باشند. تفکر من این است که 
از  برخی  پیکره تحقیقی  در  توازن  در حوزه های دچار عدم 
مناطق هستیم، ما در منطقه آزاد کیش این موضوع را در حال 
پیگیری هستیم تا بتوانیم در حد توان خود این قابلیت ها را 

ارتقا دهیم.

آزاد  مناطق  در  تعریف شده  وظایف  از  یکی   
است،  خارجی  گذاران  سرمایه  جذب  کشور، 
می دانم که نگاه مدیریت جدید منطقه آزاد کیش 
و  مشکالت  عمده  است،  استوار  مدار  این  بر 
آزاد  مناطق  در  مسیر  این  در  که  محدودیت هایی 

کشور وجود دارد از نگاه شما چیست؟
از نگاه من این سوال یک میلیون دالری است و جواب یک 
میلیون دالری هم می خواهد. ما نقاط قوت بسیار خوبی در 
کنار فرصت های بسیار خوب داریم، اما باید بیشتر به خودمان 
ما چه  رقبای  ببینیم که  باید  دادم که  توضیح  بپردازیم. من 
را  ما در منطقه  رقبای  دارند می روند. خود شما  را  مسیری 
رصد کنید و ببینید آنها چه کاری دارند انجام می دهند. به 
المللی نگاه  بین  نظر من هنوز نگاه ما به کسب و کارهای 
دقیقی نشده است. به عبارتی اصالح کنم صحبتم را، ما هنوز 
در  بخواهیم  اگر  نکردیم،  دریافت  را  تجارت جهانی  الزامات 
های  قابلیت  باید  کنیم  حرکت  قوی  المللی  بین  محیط 
ها  قابلیت  توسعه  یعنی  دهیم،  ارتقا  را  خودمان  بین المللی 
شامل  توسعه  این   .)  Capability development(
عمومی،  خدمات  بورس،  ها،  بیمه  ها،  بانک  چون  مراکزی 
خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات و خیلی موضوعات دیگر 
است. ببینید ما در مناطق آزاد کشور هتل های فراوانی داریم، 
اما آیا سرویس ما در سطح جهانی است؟ قطعا نیاز به بهبود 
دارد. ما فرصت های بهبود فراوانی داریم که باید انجام شود 
این  همه  علیرغم  شود.  محقق  دقیق  سازی  المللی  بین  تا 
موضوعات ما تمرکزمان این است که بین المللی سازی را در 
منطقه آزاد کیش انجام دهیم و این بین المللی سازی هم اول 
از همسایگان شروع می شود. ما همسایگانی در منطقه داریم 
بزرگی هستند، چه در حوزه  ما فرصت های  برای  اینها  که 
خروجی اقتصادی کشور و چه در حوزه ورود اقتصادی و علم 
به  کشور  از  گردشگر  خروج  چه  کشور،  به  تکنولوژی  و 
کشورهای همسایه و چه ورود گردشگران کشورهای همسایه 
به کشور و به همین دلیل ما باید حداکثر استفاده را از این 
فرصت ها داشته باشیم. ما در تبادالت بین المللی سازی است 
در  حضور  با  ما  شویم.  می  بزرگ  و  کنیم  می  رشد  که 
را  ها  فرصت  توانیم   می  که  است  المللی  بین  شبکه های 
توانیم  می  که  هستیم  فضاها  این  در  ما  کنیم.  شناسایی 
نیاز  متوجه  فضا  این  در  دهیم.  ارتقا  را  خودمان  قابلیت های 
مشتری خواهیم شد. زمانی که ما دست تجار خودمان را در 
دست تجار بین المللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به 
دریافت  و  ارائه  به  منجر  تواند  می  هم  و  آورد  می  همراه 
سرویس بهتری شود. این امر در مرحله اول نیاز به یکسری 
قوی  انسانی  نیروی  باید  ما  دارد،  آموزشی  های  زیرساخت 
داشته باشیم، ما باید نیروهایی داشته باشیم که قدرت مذاکره 
داشته باشند، نیروی داشته باشیم که کیفیت را بفهمد، نیروی 
قدرت  و  برنامه  و  نوآوری، طرح  بازاریابی،  که  باشیم  داشته 
درک مجموعه این موضوعات را داشته باشد. اینها موضوعاتی 
بر  عالوه  شوید  المللی  بین  که  بخواهید  شما  اگر  که  است 
کارهایی که در حال انجام هستید باید به این حوزه هم توجه 
ویژه داشته باشید، لذا اگر از من بپرسید به شما می گویم که 
توسعه قابلیت ها، درون سازمانی و برون سازمانی، بنگاهی و 
تا شما  باشد  داشته  باید وجود  ها  این حالت  یا فردی، همه 

بتوانید روابط بین المللی خوبی داشته باشید.
شما اگر قدرت جذب باالیی داشته باشید می توانید در دنیای 
قوی،  بانکی  سرویس  اگر  باشید،  موفق  المللی  بین  تجارت 
زیرساخت های فنی و تکنولوژی های قوی و IT قوی داشته 

باشید می توانید موفق باشید.

دقیقا  فرمایید  می  بیان  که شما  موضوعاتی   
مشکالت مناطق آزاد است، ولی نکته اینجاست که 
اختیار مدیران مناطق  این موضوعات در  از  خیلی 
آزاد در جهت اصالح نیست، مثال حوزه های بانکی 
خصوص  این  در  شما  دیدگاه  دیگر،  موارد  و 

چیست؟
باشد که سیستم  قرار  اگر  موافقم.  گفته شما  با  صددرصد 
باید حداقل خود  کند  کار  المللی  بین  با سیستم  ما  بانکی 
سرویس  باید  پس  نه،  یا  برساند  المللی  بین  تراز  به  را 
را  بتواند خودش  باید  قطعا  پس  دهد.  توسعه  را  ها  بانک 
دنیا  سطح  در  بانکی  المللی  بین  بازیگران  تناسب  به 
بحث  وقتی  دادم،  جواب  شما  سوال  این  به  من  برساند. 
باید  گویم  می  که  را  قابلیت  توسعه  و  آموزش  و  مهارت 
مرحله به مرحله برنامه ریزی شود، سازمان های بیمه ما 
بشناسند،  خوب  را  دنیا  بیمه  المللی  بین  بازارهای  باید 
داشته  رقابت  توان  خارجی  بخش  با  بیمه  رقابت  در  باید 
و  رفتن  که  گویم  می  همین  برای  داخلی،  با  نه  باشند 
ورود کردن به بازارهای خارجی به ما مدل های تجارت 
محصوالت  که  هایی  شرکت  دهد.  می  یاد  را  الملل  بین 
در  حتی  اند  برده  المللی  بین  بازارهای  به  را  خودشان 
از  تر  موفق  هم  خودشان  سازمانی  درون  های  فعالیت 
چون  اند،  گرفته  یاد  چون  چرا؟  هستند،  ها  شرکت  دیگر 
باید خیلی  دارد، شما  الزاماتی  بازارهای جهانی  در  حضور 
اقتصادی  کالن  بحث  قطعا  کنید،  رعایت  را  فاکتورها 
و  ها  قسمت  روی  بر  گیری  تصمیم  حوزه  در  کشور 
بخش های صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بی شک 
در آن سیستم ها هم باید همزمان مسیر صحیح و درستی 
را برای حرکت انتخاب کنند. اینها تارهای در هم تنیده ای 
هستند که ارتقای یکی باعث ارتقای آن دیگری خواهد شد.

 در پایان اگر نکته هست بفرمایید؟
من از حضور شما تشکر می کنم و آرزوی سالی پربار برای 

همه دارم.

گفت و گو: حسین مرادی

ما در اقتصادهای امروز دنیا به صورت عمومی سه نوع اقتصاد داریم،
 اقتصاد resource base ) پایه داده ها( ، اقتصاد performance base ) پایه عملکرد(

 ) resource base( در اقتصاد پایه داده ها )پایه نوآوری ( innovation base و اقتصاد
شما کاری با نوآوری و خالقیت و غیره ندارید، منابعی وجود دارد مثل فروش زمین،

 استفاده از منابع طبیعی و... که عمدتا اقتصاد منطقه برآن استوار است. 
موضوع بعد اقتصاد، یک پله جلوتر می رود و بر روی بحث کارایی مقداری کار کرده، در اقتصاد سوم، 

پایه نوآوری ) innovation base( مثال کشورهایی که جمعیت بسیار کمی دارند 
و نه نفت و نه گاز و نه اقلیم آب هوایی خوبی دارند ولی می بینم که 200 میلیارد دالر صادرات دارند، 

یعنی بر روی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد innovation base سرمایه گذاری کرده اند. 
من فکر می کنم که ما در ایستگاه سوم اقتصاد که innovation base است

 باید سرمایه گذاری بیشتری کنیم. این به این معنی نیست که اقتصاد امروز خود 
در منطقه آزاد کیش را تعطیل کنیم، خیر، زندگی جاریست، آن اقتصاد باید 

رشد و حرکت داشته باشد و به جلو رود، اما سوال کلیدی این است که
 سهم اقتصاد innovation base در اقتصاد کل چیست؟ 

به نظرم ما باید فعالیت های خود را در حوزه اقتصاد مبتنی بر نوآوری متمرکز کنیم. 
باید آنالیز درستی از جریان ها به خصوص جریان های نوظهور در حوزه تکنولوژی، دانش، بازارها 

و بخش کثیری از حوزه های نوین داشته باشیم

خلق ارزش جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف مناطق آزاد،
 یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم

 تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی شک تخصیص منابع
 به نقطه خاص تعریف شده می تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند.

 متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری به صورت سیلویی کار می شود،
 یعنی سیلوهایی که باهم ارتباط ندارند. در جهان امروز  باید ارتباط درونی

 بین بخش های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحد های مناطق آزاد مختلف
 ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد کنیم.

هنوز نگاه ما به کسب و کارهای
 بین المللی نگاه دقیقی نشده است. 
به عبارتی اصالح کنم صحبتم را، ما 

هنوز الزامات تجارت جهانی را 
دریافت نکردیم، اگر بخواهیم در 

محیط بین المللی قوی حرکت کنیم 
باید قابلیت های بین المللی خودمان 
را ارتقا دهیم، یعنی توسعه قابلیت ها 

)Capability development (. این 
توسعه شامل مراکزی چون بانک ها، 

بیمه ها، بورس، خدمات عمومی، 
خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات 

و خیلی موضوعات دیگر است. 
ببینید ما در مناطق آزاد کشور 
هتل های فراوانی داریم، اما آیا 

سرویس ما در سطح جهانی است؟ 
قطعا نیاز به بهبود دارد. ما فرصت 
های بهبود فراوانی داریم که باید 

انجام شود تا بین المللی سازی دقیق 
محقق شود. علیرغم همه این 

موضوعات ما تمرکزمان این است که 
بین المللی سازی را در منطقه آزاد 
کیش انجام دهیم و این بین المللی 

سازی هم اول از همسایگان شروع می 
شود. ما همسایگانی در منطقه داریم 
که اینها برای ما فرصت های بزرگی 

هستند، چه در حوزه خروجی اقتصادی 
کشور و چه در حوزه ورود اقتصادی و 
علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج 

گردشگر از کشور به کشورهای 
همسایه و چه ورود گردشگران 

کشورهای همسایه به کشور 
و به همین دلیل ما باید 

حداکثر استفاده را از این 
فرصت ها داشته باشیم
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کلیات  درباره  مرکزی  بانک  اطالعیه  صدور  با 
تأمین ارز برای واردات کاال و خدمات از خارج 
و  صنعتی   – تجاری  آزاد  مناطق  به  کشور  از 
مناطق ویژه اقتصادی، به نظر مي رسد فرصت 
هاي مناطق آزاد یکي پس از دیگري در چنبره 
دولتي کردن  روند  رود.  بین مي  از  دولتي  نگاه 
بند دو تبصره ماده  از  آزاد  فعالیت هاي مناطق 
23 قانون برنامه ششم توسعه شروع شد. در این 
بند کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه 
و  مستقل  حقوقی  شخصیت  حفظ  با  اقتصادی 
وزارت  به  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با 
ذی ربط  وزیر  و  منتقل  دارائی  و  اقتصادی  امور 
مناطق  حوزه  با  مرتبط  قوانین  اجرای  مسؤول 
شد.  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری-  آزاد 
هدف  که  بود  بیني  پیش  قابل  تبصره  این  با 
بعدي ناکارکردن ماده 13 قانون چگونگي اداره 
درخصوص  صنعتي  ـ  تجاري  آزاد  امورمناطق 
اقتصادي  فعاالن  مالیاتي  ساله  بیست  معافیت 
دارایي  و  بردرآمد  مالیات  پرداخت  از  که  است 
البته  قانون مالیات هاي مستقیم معاف هستند. 
مشکل مربوط به این بند به اتمام مهلت بیست 
از سال  بعد  بر مي گشت که  آزاد  مناطق  ساله 
91 فعالین اقتصادي را براي ادامه کار با مشکل 
مواجه کرد و براي حل آن درنهایت هیات وزیران 
 5 مدت  به  پلکاني  صورت  به  را  معافیت  ادامه 
سال همانند داخل سرزمین اصلي با الیحه اي 
که به مجلس شوراي اسالمي ارائه داد، پیشنهاد 
کرد. البته معلوم نیست با شرایط و نگاه دولتي 
موجود در مجلس با نحوه ادامه معافیت مالیاتي 
مي گیرد.  صورت  برخوردي  چه  آزاد  مناطق  در 
)96 اسفند   9 دولت)تاریخ  پیشنهادي  درالیحه 
تعیین  منظور  به  وزیران  هیات  که  است  آمده 
تکلیف خالء مالیاتی مربوط به فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20 ساله، 
در  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کرد  مصوب 
فعالیت  انواع  به  – صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق 
تدریج  به  سال  پنج  ظرف  دارند،  اشتغال  های 
سرزمین  مستقیم  های  مالیات  مقررات  تابع 
اصلی شوند. این درحالي است که در دولت نهم 
معافیت 30 ساله را براي فعالیت در مناطق آزاد 
از 15  تغییر آن  با  بود و مجلس  پیشنهاد کرده 
سال به 20سال موافقت کرد. در ادامه سیاست 
قبل   94/10/19 تاریخ  در  دولت  انقباضي  هاي 
مبادی  در  ایران  گمرک  بود  شده  مقرر  آن  از 
یابد.  استقرار  آزاد   مناطق  خروجی  و  ورودی 
تبصره پیشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارایي 
مبادي  کلیه  در  گمرک  استقرار  خصوص  در 
اعمال  منظور  به  ویژه  و  آزاد  مناطق  ورودي 
به تصویب هیات دولت  تاریخ فوق  مقررات در 
رسیده بود. این مساله به صورت الیحه از سوي 
دولت به مجلس ارائه شد. این ها همه درحالي 
است که الیحه تصویب ایجاد 8 منطقه آزاد و 
12 منطقه ویژه اقتصادي از مجلس دوره قبل تا 
کنون در مجلس شوراي اسالمي تعیین تکلیف 
افزایش  کاال،  بندي  است. مضافا سهمیه  نشده 
تا  آزاد  مناطق  از  مسافرین  خروجي  عوارض 
440 هزار تومان از دیگر مواردي است که نگاه 
پررنگ  پیش  از  بیش  را  آزاد  مناطق  به  دولتي 
زماني  نیست چه  معلوم  آنکه  تر مي کند، حال 
اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  فرصت هاي  باید 
همه  کرد.  تقویت  خصوصي  بخش  نگاه  با  را 
اینها درحالي است که درتاریخ 97/1/22 هیأت  
وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، کلیات 
تأمین ارز برای واردات کاال و خدمات از خارج 
از کشور را به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی به گونه اي تعیین کرد که 
واردات کاال و خدمت از خارج از کشور به مناطق 
آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک 
صورت  به  کاالها  کلیه  واردات  و  شده  مرکزي 
تجاري-  آزاد  مناطق  از  اعم  کشور  به  تجاری 
مبادي ورودي  اقتصادی و سایر  صنعتي و ویژه 
رفع  همچنین  شود.  ممنوع  سفارش  ثبت  بدون 
تعهد ارزی وارد کنندگان کاال و خدمت به مناطق 
اقتصادی  آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه 
را منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کاال و یا 
اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه 
تأییدیه کارفرما )در موارد خدماتی( تعیین کرد و 
چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی 
مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند بعد از تاریخ 
1397/1/21 باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت 
خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. بانک 
ضوابط  و  جزئیات  کرد  اعالم  همچنین  مرکزي 
مربوط به تأمین ارز برای واردات کاالها و خدمات 
از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک های 

عامل ابالغ شده است.
ایجاد  این ها همه در حالي است که قانون گذار 
رشد اقتصادي مناسب دراین مناطق را هم پیوندي 
و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه 
که  است  آن  است.واقعیت  دانسته  توسعه  الگوي 
سیاست هاي پوليـ  مالي دستوري در سرزمین اصلي 
نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت هاي 
اقتصادي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي  را از بین مي 
برد.اعمال این سیاست ها عماًل فرصت ها و مزایاي 
افزاري و سخت  نرم  را که در حوزه هاي  موجود 
افزاري ایجاد شده از بین میبرد. بسته سیاست هاي 
حمایتي و تشویقي در مناطق آزاد مستلزم نگاهي غیر 
دولتي براي تقویت فعالیت سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسي آشنا به 

اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود.

سیطره نگاه دولتي؛ 
فرصت هاي مناطق آزاد 

را از بین مي برد

یادداشت

دکترعبدالرسول خلیلي
 استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد 
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عبدالرحیم کردی در دیدار با سرمایه گذاران کارخانه تولیدی تور ماهیگیری بیان داشت:

هدف گذاری منطقه آزاد چابهار، ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
رشد و توسعه اقتصادی، حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی

در نشست مشترک مدیر عامل منطقه آزاد چابهار و معاون محیط زیست 
دریایی سازمان محیط زیست کشور در خصوص نحوه اجرایی شدن 

تفاهم نامه مشترک بحث و تبادل نظر شد.
اولین مرکز  نامه  تفاهم  از  اجرایی شدن بخشی  راستای  در  مقرر شد 

تحقیقات مرجان در منطقه آزاد چابهار راه اندازی شود.

عضوهیات مدیره شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: 
امسال پروژه های نیمه تمام عمرانی و اقتصادی این منطقه از جمله بخش 

مسافربری فرودگاه پیام تکمیل می شود.
به گزارش مناطق آزاد، هدایت خادمی افزود: برای تکمیل پروژه ها و طرح 

توسعه فرودگاه پیام نیم نگاهی نیز به سرمایه گذاری خارجی هم داریم.
خادمی گفت: به تازگی برای مشارکت سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه 

اقتصادی پیام، هیات اقتصادی از کره جنوبی وارد منطقه اقتصادی پیام شد.
پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  هوایی  خدمات  شرکت  مدیره  عضوهیات 
برای  ای  کره  فرودگاهی  متخصص  یک شرکت  با  مفیدی  مذاکرات  افزود: 
انجام شده  پیام  اندازی بخش مسافری فرودگاه  راه  سرمایه گذاری در زمینه 

است.
واحد   70 دارای  هکتار  هزارو600   3 وسعت  به  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه 
و  از صادرات  بخشی  تاکنون  که  بوده  باربری  فرودگاه  و یک  فعال  تولیدی 

واردات کشور و استان البرز از طریق این فرودگاه انجام شده است.
مسافران  به  دهی  خدمات  برای  فرودگاه  این  مسافربری  بخش  است  قرار 

البرزی راه اندازی شود.
گفتنی است؛ منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام وابسته به وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات در جنوب غربی کالنشهر کرج واقع شده است.

نقش  آزاد  مناطق  گفت:  چابهار  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
اساسی در پیشگیری از قاچاق دارند و اینگونه نیست که خودشان محملی 

برای قاچاق باشند.
فارس  با خبرنگار  در گفت وگو  عبدالرحیم کردی  آزاد  مناطق  گزارش  به 
اظهار کرد: قاچاق به آن میزانی که هجمه و حمله به مناطق آزاد وجود 
دارد، واقعا نیست و مناطق آزاد هیچ نقشی در فرآیند قاچاق ندارند، بارها و 

بارها هم در این زمینه عنوان شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار افزود: فرآیند ورود و خروج 
در ورود و خروج  نمی تواند  نشان می دهد که منطقه  آزاد  از منطقه  کاال 

کاالی قاچاق نقش داشته باشد.
این مسؤول با تاکید بر اینکه راه پیشگیری از قاچاق کاال روش های سلبی 
و قهری نیست، ادامه داد: باید برویم به سمت راهکارهای پیشگیرانه تا 

انگیزه و میل به قاچاق را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: برای این کار باید اول هزینه قاچاق را باال ببریم و برخورد 
حمایت  برای  اساسی  راهبرد  اینکه  دوم  دهیم،  انجام  اساسی  و  جدی 

واحدهای تولیدی فرآوری در نظر بگیریم.
کردی گفت: ما در منطقه آزاد تعرفه واردات برنج آماده را دو برابر کردیم 
و این خود میل به قاچاق را کاهش داده است، همچنین ستاد پیشگیری از 

قاچاق کاال در منطقه تشکیل شده و ناظر بر تمامی امور است.

هزینه قاچاق از مرزها افزایش پیدا کند
وی اضافه کرد: رویکرد ما نسبت به این پدیده ناهنجار پیشگیرانه است و 
قطعا با ایجاد تعامل و همراهی با دستگاه های نظارتی و اقتصادی بخش 

عمده ای از قاچاق کاهش خواهد یافت.
و  فعالیت ها  اگر  افزود:  چابهار  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
اقدامات تولید کاال با قیمت پایین تری در داخل کشور انجام شود و هزینه 
قاچاق از مرزها افزایش پیدا کنند یقینا در کاهش قاچاق موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد نقش اساسی در پیشگیری از قاچاق خواهند 
داشت نه اینکه خودشان محملی برای قاچاق باشند.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار افزود: سال 96 منطقه آزاد 
تجاری - چابهار در موضوع پیشگیری از قاچاق کاال عملکرد خوبی داشته 

و موارد پیش آمده انگشت شمار است.

رئیس سازمان بنادر قطر که در راس هیات قطری به هرمزگان سفر کرده بود 
ضمن بازدید از بخش های مختلف بندر شهید رجایی از اتصال بنادر قطر به هر 

یک از بنادر جنوبی ایران بر اساس نوع فعالیت در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش مناطق آزاد، کاپیتان عبداهلل الخنجی در حاشیه بازدید از ظرفیتهای 
مجتمع بندری شهید رجایی در جمع بندی سفر هیات قطری به بنادر جنوبی 
ایران گفت: آنچه در بازدید از این بنادر مشهود بود هر یک از بنادر بشکل منظم 
امور   ، برنامه ریزی  به یک فعالیت مشخص مشغول بوده و در همان جهت 

توسعه ی خود را دنبال می کردند.
کاپیتان الخنجی افزود: این امر سبب می شود که ما هم با احصاء  نیازمندی های 
خود براساس نوع فعالیت، بنادر خود را به بنادر ایران متصل نماییم و بتوانیم 

تعامالت گسترده تجاری را با ایران انجام دهیم.
وی با بیان اینکه حضور ما در ایران و بازدید از بنادر جنوبی این کشور برمبنای 
یک برنامه استراتژیک بلند مدت است گفت: روابط دو کشور از گذشته روابط 
گسترده ای بوده و هدف از این سفر نیز بررسی همکاریهای مشترک، تعمیق و 

گسترش مناسبات دریایی و بندری است.
رئیس سازمان بنادر قطر افزود: ما در این سفر به همه مسائل پرداخته و پس از 
بازگشت به کشورمان  همه زمینه ها را طی جلسات مختلف بررسی خواهیم کرد.

کاپیتان الخنجی گفت: با توجه به نوع فعالیتهای برنامه ریزی شده در بنادر ایران 
به زودی براساس نوع فعالیت با طرف ایرانی مذاکره خواهیم کرد.

بنادر و دریانوردی که هیات  اقتصادی سازمان  امور بندری و  ادامه معاون  در 
قطری را در این سفر همراهی می کرد هدف از این سفر را یافتن زمینه های 
سرمایه گذاری در بنادر جنوب ایران و تدوین سند همکاری های حمل و نقلی و 

توسعه روابط تجاری بین دو کشور عنوان کرد.
و  فرصتها  همایش  جاری  سال  نخست  نیمه  گفت:  زاده  حسن  محمدعلی 

ظرفیتهای تجاری در کشور قطر برگزار خواهد شد.
حسن زاده افزود:  تجار و سرمایه گذاران می توانند طرحها و پیشنهادات خود را از 
طریق بنادر استان به مرکز اعالم نمایند تا پس از پیگیری و تجمیع برنامه ها با دعوت 

از متقاضیان شرکت در همایش با ساز و کاری نظامند در همایش حضور یابیم .
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: حجم باالی 
تجارت ایران به قطر یک میلیون تن در سال است که از طریق دو استان بوشهر 
و هرمزگان صورت می پذیرد از این رو در این سفر برنامه ای تدوین و مقرر 
شد تا برخی از مسائل و مشکالت مطروحه در استانها ظرف مدت یک ماه و 
مشکالتی که نیاز به اصالح برخی ساختارها دارد ظرف مدت سه ماه مرتفع شود.

هیأت عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر درپایان روز نخست سفر 
به هرمزگان دربندر شهید باهنر حضور یافتند و از بخش های مختلف این بندر 
شامل اسکله ها، حوضچه، اراضی پسکرانه، انبارها و پایانه مسافری بین المللی 
خلیج فارس دیدن کردند در این بازدید بر لزوم توسعه همکاری های تجارت 

دریایی بین دو کشور از طریق سرمایه گذاری مشترک تأکید شد.

اولین مرکز تحقیقات مرجان در منطقه 
آزاد چابهار راه اندازی می شود

تکمیل پروژه مسافربری فرودگاه پیام در سال جاری

CHABAHARچابهار

سرمایه گذاران  با  دیدار  در  کردی  عبدالرحیم 
این  بابیان  ماهیگیری  تور  تولیدی  کارخانه 
اشتغال  ایجاد  منطقه  تشکیل  اهداف  از  که  مطلب 
در  حضور  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  مولد،  و  سالم 
هدف گذاری  و  بوده  جهانی  و  منطقه ای  بازارهای 

یک  به  را  منطقه  این  تبدیل  برای  گرفته  صورت 
تأکید  مورد  کشور  شرق  جنوب  در  تولیدی  پهنه 
منطقه،  ویژه  مزیت های  از  یکی  افزود:  و  قرارداد 
سواحل  سراسر  در  صیادی  سنت  بودن  ریشه دار 
در  سرمایه گذاری  اساس،  این  بر  و  است  مکران 

سودآور  صنعت،  این  با  مرتبط  فعالیت های  رشته 
بود. خواهد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هدف از ایجاد 
از جامعه صیادان چابهار و  را حمایت  صندوق صید 
کنارک و توسعه فعالیت های صیادی اعالم کرد و در 

ادامه افزود: در این راستا با سرمایه گذاری افزون بر 
40 میلیارد ریالی بخش خصوصی با حمایت سازمان، 
تحت  صیادی  ادوات  و  تور  تولیدی  واحد  نخستین 
عنوان »بافت بردیا« با ظرفیت اشتغال زایی 300 نفر 
آینده نزدیک راه اندازی  این منطقه در  برای بومیان 

می شود.
عبدالرحیم کردی با اشاره به اینکه این واحد در سه 
فاز ایجاد می شود، از فراهم شدن زمینه اشتغال برای 
70 نفر در فاز اول خبر داد و افزود: در این خصوص 
در گام اول افزون بر 15 نفر از جوانان روستای تیس 
آموزش های  کسب  به  چابهار  آزاد  منطقه  در  واقع 

تخصصی مشغول شدند.
واحد  این  از  بهره برداری  با  امیدواریم  گفت:  کردی 
تولیدی در شهریورماه سال جاری، هزینه های صید 
در منطقه کاهش و حاشیه سود صیادان افزایش پیدا 

کند.
به گفته وی فازهای دوم و سوم این واحد تولیدی نیز 
باهدف صادرات محصول به بازارهای خارجی و تولید 
برنامه ریزی شده  طبخ،  به  آماده  غذایی  محصوالت 

است.
بخش  سرمایه گذاران  از  تعدادی  است  گفتنی 
خصوصی با حضور در منطقه آزاد چابهار، زمینه های 
مناسب سرمایه گذاری در حوزه صید و صیادی در این 

منطقه را موردبررسی قراردادند.
طی  سرمایه گذاران  این  آزاد،  مناطق  گزارش  به 
جریان  در  منطقه،  مسئولین  با  گوناگون  دیدارهای 
و  ظرفیت ها  منطقه،  تحوالت  فعالیت ها،  روند 

زیرساخت های موجود قرار گرفتند.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار گفت: در 
راستای لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری، تالش 
داریم در سال 97 جهش جدی در زمینه ایجاد اشتغال 

جوامع محلی و افزایش تولیدات آنها داشته باشیم. 
در  امروز  کردی  عبدالرحیم  آزاد  مناطق  گزارش  به 
کرد:  اظهار  زاهدان  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو 
شدت  با  امسال  کوچک،  تولیدی  صنایع  از  حمایت 
نسبی  رفاه  سطح  تا  بود  خواهد  نظر  مورد  بیشتری 

مردم افزایش یابد.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار افزود: 
برای  تا  کرده ایم  گذاری  هدف  هم  را  فعالیت هایی 

جوامع محلی هم بتواند ایجاد اشتغال کند.
داریم که صددرصد  را  اینکه واحدهایی  بیان  با  وی 
آنها  بومی است، گفت: سال گذشته به  نیروی کار 
هزار نفر ارائه آموزش های مهارتی رایگان داشته ایم 
و رشته هایی را که مورد نیاز منطقه بوده و در صنایع 
به آن نیاز داریم را آموزش داده ایم تا افراد بتوانند 

به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نامگذاری امسال از مسئوالن و فعاالن عرصه های 
مختلف خواست از جزیره کیش به عنوان یک کاالی 
اقتصادی  رونق  و  گردشگری  توسعه  برای  ایرانی 

کشور حمایت کنند.
به گزارش مناطق آزاد، محمد ابراهیم انصاری الری 
با  کیش  اداری  شورای  جلسه  هشتمین  و  هفتاد  در 
انجام  اقدامات  و  نشست  این  در  حاضران  از  تقدیر 
شده در نوروز 97 به همت بخش های مختلف گفت: 
همه  در  کیش  شریف  مردم  همه  به  را  جدید  سال 
حوزه ها تبریک عرض می کنم و در این ایام آغازین 
سال 97 آرزومندم همگان مشمول رحمت پروردگار 

قرار گیرند.
به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نامگذاری سال جدید با عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی گفت: همه کشور 
متاثر از این شعار سال است و ما نیز در مناطق آزاد 
کنیم  آماده  را  خود  باید  کیش  آزاد  منطقه  ویژه  به 
در حوزه های  اقتصادی  نشاط  و  رونق  ضمن حفظ 
این شعار را سر لوحه خود قرار دهیم و در  مختلف 
حد مقدورات و وظیفه ای که داریم در جهت تحقق 
این شعار اساسی وکلیدی در حوزه اقتصاد ملی تالش 

کنیم.
توسط  شده  ارائه  عملکرد  گزارش  به  اشاره  با  وی 
تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
کرد: امیدواریم بتوانیم با تحلیل اطالعات عرضه شده 
و استخراج عبرت ها و پیام ها، چراغ راهی برای سال 
های آتی فراهم کنیم. این آمارها می تواند برای سال 
آینده محل بحث و هدایت ما به راه های مثبت در 
جهت پذیرایی شایسته از گردشگران باشد و اگر به 
درستی تحلیل و بررسی شود حتی می تواند مبنای 

برنامه ریزی های کالن کیش باشد.
شد  شروع  امسال  که  کاری  افزود:  الری  انصاری 
این  فعاالن  مجموعه  که  است  کالنی  استراتژی 
این  به  مشاوران  و  نظران  صاحب  اتفاق  به  عرصه 
نتیجه رسیدند که ما حوزه رقابت منطقه آزاد کیش 
ترسیم  خوبی  به  گردشکری  مقاصد  میان  در  را 
اندک  و  خودرو  ورود  شده  اعمال  محدودیت  کنیم. 
افزایش هزینه ورود خودرو برای حرکت در این مسیر 
استراتژیک است. باید با مدیران و فعاالن اقتصادی 
کیش به جمع بندی روشنی برسیم که حوزه رقابت 
جزیره کیش در گردشگری کجاست. آیا ما هم مثل 
معرفی  برای  رقابت  در  سعی  که  کشور  نقاط  دیگر 
بهتر خود نسبت به دیگر شهرها دارند باید در چنین 
فضایی به رقابت بپردازیم یا وظیفه داریم به عنوان 
از  باعث جذب بخشی  برتر گردشگری کشور  نقطه 
سفر  برای  را  کشور  از  خارج  که  شویم  گردشگرانی 
انتخاب می کنند. اگر بتوانیم ساالنه 10 تا 20 درصد 
اطراف  کشورهای  سفرشان  مقاصد  که  کسانی  از 
است را به کیش جذب کنیم به کاالی ایرانی و کشور 
به عنوان یک  را  ایم. ما جزیره کیش  خدمت کرده 
کاالی برتر ایرانی می دانیم. اگر قرار است در کشور 
کاالی ایرانی تولید شود باید روز به روز کیفیت شان 
بیشتر شود و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر حمایت 
تا مورد توجه و استقبال  با کیفیت است  از تولیدات 

مردم و در یک چرخه عرضه و تقاضا قرار گیرد.

وارد مشاغل صنعتی شوند.
کار  دستور  در  که  اقداماتی  با  کرد:  اضافه  کردی 
داریم، تالش می شود در سال 97 جهش جدی در 

اشتغال جوامع محلی و تولیدات آنها داشته باشیم.
وی گفت: از آنجایی که مزیت نسبی منطقه صید و 

آزاد کیش گفت: همه ما  مدیرعامل سازمان منطقه 
حمایت  مورد  باید  ایرانی  برتر  کاالی  که  دانیم  می 
قرار گیرد اما گاهی در ذهن و سخن برخی مسئوالن 
و  آزاد  مناطق  به کل  نسبت  تفاهم  شاهد یک سوء 
بعضی اوقات به صورت خاص نسبت به جزیره کیش 
هستیم. یکی از وظایف ما در سال جدید تالش برای 
از  یکی  و  است  ظن  وسوء  تفاهم  سوء  این  زدودن 
کیفیت  با  برتر  کاالی  این  عرضه  ما  جدی  وظایف 
میلیون   12 اینجاست  ما  رقابت  حوزه  است.  بهتر 
نفر در سال 96 به سفر خارجی رفتند که 95 درصد 
به  درصد   90 آمار  این  از  و  سفرکردند  تفریح  برای 
کشورهای امارات و ترکیه رفتند. اگر ما بتوانیم 20 
درصد از این آمار را جذب بکنیم کاری کرده ایم. اگر 
در رقابت با دیگر شهرهای کشور خودمان گردشگر 
بلکه  ایم  را جذب کنیم کاری نکرده  مقاصد داخلی 
اقتصاد  به  کمکی  که  داده  روی  داخلی  رقابت  یک 

کشور و حمایت از کاالی ایرانی نکرده ایم.
یک  نیازمند  ها  حوزه  همه  در  کرد:  تاکید  وی 
اقتصاد  حوزه  در  اگر  هستیم  تساهل  و  تسامح  نوع 
هستند  معاف  مالیات  پرداخت  از  ما  سرمایه گذاران 
اجتماعی هم ضمن حفظ  و  فرهنگی  حوزه  در  باید 
اصول اسالم و موازین شرعی قائل به نوعی تسامح 
و تساهل باشیم. اگر قرار است همین برخوردی که 
باشیم چطور  داشته  درکیش هم  جا هست  در همه 
و  امارات  به  سفر  از  را  کشورمان  مردم  توانیم  می 
رفتن  آیا  بیاوریم.  به کیش  و  بکنیم  ترکیه منصرف 
اقتصادی،  آسیب  همسایه  کشورهای  به  مردم  این 
فرهنگی و اجتماعی بیشتری در پی دارد یا سفر آنها 
تساهل  و  تسامح  نوعی  پذیرفتن  با  حتی  کیش  به 
که باید در رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نامگذاری امسال بیان داشت:

تالش برای ایجاد اشتغال جوامع محلی در سال 97 

کیش، نماد کاالی ایرانی در عرصه گردشگری

صیدی است، با تعامل انجام شده با اتحادیه صیادان، 
ماهی  خرید  برای  آزاد  منطقه  زیرمجموعه  شرکت 
وارد شده و به دنبال آن یک صندوق صید تشکیل 
و این صندوق، کار خرید و استفاده از ادوات صیادی 
تا  را آسان کرده و دست واسطه ها را کوتاه می کند 

صیادان متضرر نشوند.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار با اشاره 
به اینکه این سازمان در حوزه مسؤولیت اجتماعی که 
بر عهده دارد، برای توانمندسازی مردم حاشیه شهر 
چابهار اقدام کرده است، آموزش مهارت های صنایع 
دستی به ویژه برای بانوان در حاشیه شهر و روستاها 
سازمان های  با  خوبی  ارتباط  و  است  کار  دستور  در 

مردم نهاد و شهرداری برقرار شده است.
هدف رونق  با  دستی  صنایع  محصوالت  *خرید 

بخشیدن به تولیدات داخلی
وی گفت: در حوزه آموزش، توانمندسازی و بهداشت 
حوزه  در  طوریکه  به  داشته ایم  را  فعالیت  بیشترین 

ببریم  سمت  این  به  را  کیش  ما  اگر  باشیم.  داشته 
می توانیم این رقابت را هدایت کنیم و نقش موثری 
از  یکی  موضوع  این  باشیم.  داشته  ملی  اقتصاد  در 
برنامه های ما در سال جدید است و در این جلسه 
و  مسئوالن  همه  و  روحانیون  کیش،  جمعه  امام  از 
در  فعاالن عرصه های مختلف درخواست می کنم 
این مسیر به ما کمک کنند تا از آموزه های دینی و 
شرعی نلغزیم. این موضوع را به عنوان راهبرد داشته 
فکر،  اصحاب  و  معزز  روحانیون  مراقبت  با  و  باشیم 
فرهنگ، اقتصاد و فعاالن گردشگری پیش ببریم تا 
این سیاست سایه خود را برعملکرد نیروی انتظامی، 
نیروهای نظامی وهمه بخش ها بیفکند و درکنار این 
تسامح وتساهل پایبندی به ارزش ها و اصول را هم 

مراقبت کنیم.
انصاری الری تحول و نوگرایی در حوزه منابع مالی، 
تامین  بندری،  فرودگاهی،  های  زیرساخت  تامین 
بسته های  ارائه  شهری،  فضاهای  توسعه  انرژی، 
سرمایه گذاری به همراه برخورد فعال و غیر منفعالنه 
منابع  تامین  برای  گذاری  سرمایه  صندوق  ایجاد  و 
جدید  سال  های  دیگربرنامه  از  را  ها  پروژه  مالی 

برشمرد.
وی درپایان بربرخورد مناسب با ارباب رجوع ودوری 
و  جدی  مقابله  واز  کرد  تاکید  اقتصادی  فساد  از 
پیگیرانه با مسئوالن وکارکنانی که برخورد نامناسب 

وکارشکنانه با مردم دارند خبرداد.
جمعه  امام  زاده  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
کیش نیز درهفتادو هشتمین جلسه شورای اداری با 
اشاره به فرارسیدن ماه رجب و تقارن فرخنده میالد 
امیرالمومنین )ع( با آغاز سال نو گفت: آغاز گر این 
مراسم را با نامه پنجاه وسوم موال علی )ع( به مالک 

بهداشت ورود کرده ایم و دو دستگاه آمبوالنس برای 
در  که  داده ایم  تحویل  و  خریداری  بهداشت  شبکه 

برطرف شدن مشکالتشان بسیار موثر بوده است.
کردی از راه اندازی نمایشگاه دائمی عرضه و فروش 
و  داد  خبر  آزاد  منطقه  در  محصوالت صنایع دستی 
اولویت  در  دستی  صنایع  محصوالت  خرید  گفت: 
کار ما قرار دارد و تمامی هدایایی که در برنامه های 
بومی  دستی  صنایع  می شود،  دیده  تدارک  مختلف 

منطقه با هدف حمایت از جوامع محلی است.
وی از انجام اقدامات و خدمات مختلف در روستای 
رونق  و  کار  و  و گفت: کسب  داد  تیس چابهار خبر 
چابهار  تیس  روستای  در  مهارت  آموزش  و  اشتغال 
به جریان افتاده اما به تنهایی یک سازمان نمی تواند 
مشکالت روستاها و حاشیه شهر را برطرف کند ما 
این  وارد  خود  اجتماعی  مسؤولیت  اساس  بر  فقط 
عهده  از  زمینه  این  در  هرچه  و  شده ایم  موضوع 

سازمان برآید کوتاهی نخواهیم کرد.

اشتر قرار دادم که یکی از ممتاز ترین نامه های امام 
علی )ع( است.

از  یکی  را  نامه  این  رضی  سید  اینکه  بیان  با  وی 
طوالترین نامه های امام علی)ع( برشمرده که جامع 
است  شیعیان  پیشوای  نخستین  های  نامه  زیباترین 
و مهمترین محور این نامه وظایف مدیران اسالمی 
است. این کتاب گران سنگ ومبارک الهی دراختیار 
بشر است اما ما از این نعمت غافل هستیم. کسانیکه 
نهج البالغه را خوب شناخته اند نکات ارزشمندی از 
این کتاب برگرفته اند. جاذبه نهج البالغه وکالم نافذ 
موال علی )ع( به قدری است که عالوه برمسلمانان، 
غیرمسلمانان نیز شیفته این کتاب و سخنان واالی 

امام علی )ع( هستند.
امام  وسخنان  کالم  به  اشاره  با  کیش  جمعه  امام 
جورج  افزود:  انسانها  حقوق  خصوص  در  )ع(  علی 
راجع  کتابی  که  است  لبنانی  مسیحی  عالم  جرداق 
به امیرالمومنین )ع( به رشته تحریر درآورده وجادارد 
مسلمانان با خواندن این کتاب به این دین آسمانی و 
وجود این امام بزرگوار به عنوان مرجع وپیشوا افتخار 
کنند . دراین کتاب جورج جرداق جاذبه های کتاب 
نهج البالغه را آنقدر زیاد برشمرده که شوری در وی 
ایجاد کرده که باعث شده دویست بار این کتاب را 

مطالعه کند.
به  درادامه  زاده  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
جهان  بزرگ  علمای  دیگر  وسخنان  نظرات  معرفی 
وگفت:  پرداخت  البالغه  نهج  ارزش های  در وصف 
نظرات این بزرگان درمورد نهج البالغه مبین بزرگی 

وعظمت این کتاب است.
وی درپایان با مقایسه حقوق بشری که امام علی )ع( 
در نهج البالغه آورده با اعالمیه حقوق بشر از زبان 
)ع(  علی  امام  سخنان  افزود:  مسیحی  جرداق  جرج 
و  قبل  سال  هزاروچهارصد  بشر،  حقوق  درخصوص 
به تنهایی توسط موال علی)ع( کتابت شده درحالیکه 
و  بزرگان  از  گروهی  دست  به  بشر  حقوق  اعالمیه 
سالها بعد از کتاب امیرمومنان )ع( نوشته شده است.

که  کرد  امیدواری  ابراز  والمسلمین  االسالم  حجت 
جلسات آتی این نشست ها با مباحثه وارتباط دوسویه 
پیش برود تا ماهیت اصلی خود را به عنوان مجلس 

مشورتی بازیابد.
امام جمعه کیش درپایان با تشکر از تالشهای دکتر 
انصاری الری دربرگزاری این جلسات و همه فعاالن 
روشهای  به  مدیران  نگرش  براهمیت  نوروز،  درایام 
مدیریت اسالمی، حقوق مردم وحاکمان و نحوه رفتار 

با زیردستان تاکید کرد.
با  نیز  سنت  اهل  جمعه  امام  شمس  یعقوب  شیخ 
تقدیر از نوروز بانانی که با فراهم کردن زمینه های 
رفاهی باعث شدند گردشگران نوروزی لحظات شاد 

ومفرحی را داشته باشند تقدیر وتشکر کرد.
دکتر  ودلسوزانه  مدبرانه  تالشهای  از  تقدیر  با  وی 
انصاری الری در جایگاه مدیرعاملی سازمان منطقه 
والمسلمین  االسالم  حضورحجت  و  کیش  آزاد 
آزاد  منطقه  این  دلسوز  جمعه  امام  که  حسن زاده 
است گفت: رضایتمندی گردشگران نوروزی مرهون 
نوروزی  ستادهای  توسط  شده  فراهم  تمهیدات 
وامنیت موجود درکیش به همت تالش های نیروهای 

امنیتی، نظامی وانتظامی است.

مناطق آزاد محملی برای قاچاق نیستند

اتصال بنادر قطر به بنادر جنوبی ایران 
در آینده نزدیک

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:
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Port, maritime co-op dis-
cussed between Iran, Qatar

Sweden’s contribution in 
renewing Iran’s transport 

fleet to facilitate banking ties

In a meeting in Tehran on Monday, 
Iran’s Ports and Maritime Organization 
(PMO) Head Mohammad Rastad and 
Qatar Ports Management Company CEO 
Abdulla Al-Khanji explored the possible 
areas for cooperation between the two 
countries’ port and maritime sectors.
Addressing the meeting, Rastad referred 
to Qatar’s high potential and capabili-
ties and said there are fortunately many 
proper fields for bilateral cooperation 
between the two countries.
He also underlined the two sides’ will 
and serious determination for coopera-
tion.
Al-Khanji, who visited Iran on the head 
of a high-ranking delegation of Qatari 
maritime officials, for his part said that 
their trip is aimed at benefitting from 
cooperation opportunities and removing 
the existing challenges.
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Iran’s annual non-oil exports anticipated to hit $55b by Mar. 2019

A year with more private sector’s contribution to transportation

Uzbekistan poised to boost commercial ties with Iran

Iran, Turkmenistan 
to form joint energy committee

IMF urges Iran to make structural 
economic reforms, address youth 

unemployment

Iranian deputy industry, mining and 
trade minister predicted that the coun-
try’s annual exports of non-oil prod-
ucts will reach $55 billion in the cur-
rent Iranian calendar year (ends on 
March 20, 2019), ISNA reported on 
Sunday.
According to Hassan Younes Sinaki, 
the figure will register $8 billion annual 
increase from its previous $47 billion.
As Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) reported in 
early April, the value of Iran’s non-
oil exports reached $46.931 billion in 
the past Iranian calendar year 1396 
(ended on March 20), with 6.56 per-
cent growth from $44.42 billion in its 

Transportation development is one 
of the most significant necessities for 
economic growth and improvement of 
public welfare.
Promotion of transportation also pro-
vides some valuable transit opportuni-
ties for a country to elevate its interna-
tional status.
Limited governmental resources has 
prompted the countries to benefit from 
the capabilities of private sector for 
development of transportation. And in 
this due, creating enough incentives 
and reducing the risks for this sector 
is of high significance.
In Iran, the Sixth Five-Year National 
Development Plan (2016-2021) has 
specified some measures for transpor-
tation development through attraction 
of private sector, for example support-
ing the local manufacturers of trans-
portation equipment and machinery 
and offering incentives to those active 
in different fields related to transpor-
tation.
Such supportive measures have led to 
boosting the private sector’s invest-
ment and participation in develop-
ment of transportation infrastructures 
during the past Iranian calendar year 
(ended on March 20) which was one 
of the major achievements of the gov-
ernment in that year.

Uzbek First Deputy Prime Minister 
Achilbay Ramatov announced his 
country’s readiness on Monday for 
boosting commercial ties with Iran, 
IRNA reported.
[eco]
The senior Uzbek official made the 
remarks during the 12th meeting of 
Iran-Uzbekistan joint economic com-
mittee at the place of Iran Trade Pro-
motion Organization (TPO) in Teh-
ran.
Referring to $325 million Iran-Uz-
bekistan annual trade, Ramatov 
lamented that the value does not ac-
cord with the two countries’ capaci-
ties and capabilities.
“Uzbekistan is ready to annually im-
port one million tons of oil products 

preceding year.
Gas condensate, liquefied natural gas 

Laying the ground for more contribu-
tion of private sector to the transpor-
tation section, specially road trans-
portation, is one of the policies of 
government, according to Transport 
Minister Abbas Akhoundi.
On March 10, Iran’s Construction and 
Development of Transportation Infra-
structures Company (CDTIC) signed 
25 trillion rials (about $512.2 million) 
worth of deals with the country’s pri-

from Iran and will reach the figure up 
to three million tons in future,” he 
added.
Expansion of transportation and tran-
sit of goods between the two coun-
tries can bring both sides profit, he 
said, “Iran and Uzbekistan transited 
911,000 tons of goods last year.”
Iranian Minister of Industry, Mining 
and Trade Mohammad Shariatma-
dari, who also attended the commit-
tee, named free trade as the factor 
which facilitates economic and com-
mercial ties with Uzbekistan.
He also underscored the vitality of 
easing common customs ties besides 
formation of a transportation joint 
committee.
“Iran is ready to share its experiences 

(LNG), propane, low-density oils and 
their byproducts except for gasoline, 

vate sector for joint construction of 
439 kilometers of freeways across the 
country.
According to Kheirollah Khademi, the 
managing director of CDTIC, domes-
tic investors are going to finance the 
construction of six freeways which 
were the subject of the inked deals.
Also, on December 2017, Ports 
and Maritime Organization (PMO) 
inked 13 contracts with some pri-

in construction of hydro power plants 
as well as wind and solar farms as 
well as agricultural machineries, 

Iran and Turkmenistan’s energy minis-
ters called for sustained cooperation 
between the two countries’ energy 
and water sectors and emphasized the 
establishment of a joint energy com-
mittee.
As reported by Iranian energy minis-
try’s portal, Iranian Energy Minister 
Reza Ardakanian had a meeting with 
his Turkmen counterpart Döwran Re-
jepow in Tehran on Thursday, during 
which the two sides discussed previous 
agreements and explored areas of mu-
tual cooperation.
In the meeting, Ardakanian underlined 
water and energy fields as areas for ex-
pansion of mutual cooperation, saying 

The International Monetary Fund 
(IMF) called on Iran for structural 
economic reforms for enabling the 
private sector to grow and to create 
the jobs required to address youth un-
employment and raise incomes.
The remarks were made in an IMF 
report concluding the 2018 Article IV 
consultation with the Islamic Repub-
lic of Iran which was held on March 
22.
In the two-part report, IMF also urged 
the country to take necessary action to 
address risks, redefine the role of the 
state, stamp out corruption, improve 
the business environment and employ 
more of Iran’s highly educated wom-
en which would help the economy di-
versify and lift productivity.

and methanol were the main exported 
products with China, the United Arab 
Emirates (UAE), Iraq, South Korea, 
and Turkey their main export destina-
tions.
Iran’s imports of the non-oil products 
during the past calendar year stood at 
$54.302 billion, indicating 24.31 per-
cent increase from the figure of its 
preceding year.
Automobile parts, corn as livestock 
feed, rice, soy bean and motor vehi-
cles were the main imported goods 
and China, UAE, South Korea, Turkey 
and Germany were the top exporters of 
commodities to Iran during the men-
tioned time span.

vate companies on development 
of ports in north and south of the 
country.
Based on the contracts, which were 
signed in the presence of transport 
minister, the private sector will invest 
100 trillion rials (about $2.049 billion) 
in the ports of Shahid Rajaee, Emam 
Khomeini, Khorramshahr, Bushehr 
and Chabahar in the south and Amir-
Abad, Anzali and Noshahr in the north 
of country.
And on June 2017, three private air-
lines namely Iran Airtour, Qeshm Air, 
and Zagros signed agreements with 
the world’s major plane manufactur-
ers Airbus and Boeing for purchasing 
83 passenger jets.
Private sector’s participation was also 
highlighted in development of rail-
way transportation when three Irani-
an companies namely Wagon Pars, 
Kowsar, and Foolad Derakhshan were 
handed over the joint manufacturing 
of 6,000 freight wagons with United 
Wagon Company of Russia based on 
an agreement signed between Islam-
ic Republic of Iran Railways (known 
as RAI) and Russian Export Center 
(REC) in last December on the joint 
manufacturing of 20,000 freight wag-
ons, 1,000 passenger wagons, and 350 
freight locomotives.

electricity and water distribution net-
works and modern construction ma-
terials with Uzbekistan,” he added.

that Tehran, Ashgabat had reached sev-
eral agreements during President Rou-
hani’s visit to Turkmenistan and both 
sides are eager to see them through.
Heading a high-ranking delegation, 
President Rouhani visited Turkmeni-
stan in late March.
“Resolving financial issues for 
re-launching, completing or construc-
tion of the three electricity transmis-
sion lines between the two countries 
were among the issues the two sides 
agreed on during the president’s visit”, 
Ardakanian said.
Rejepow for his part called for expan-
sion of the two countries’ ties in water 
and energy areas.

IMF directors underscored reforming 
financial sector as a priority, in par-
ticular recapitalization and restructur-
ing of viable banks, and resolution of 
non-viable ones.
They highlighted that state-controlled 
banks should start preparing and im-
plementing recovery plans as soon as 
possible even as they await the ini-
tiation of the planned Asset Quality 
Review.
In another part of the report, IMF 
emphasized efforts for unifying the 
dual exchange rate, together with a 
clear communication strategy and 
tighter monetary conditions, which 
could support the transition to a mar-
ket-based monetary policy frame-
work.

The governor of Central Bank of Iran (CBI) 
said Sweden’s cooperation with Iran in a 
mega project for renewing the country’s pub-
lic transportation fleet will lead to expansion 
of the two sides’ banking ties.
Meeting with his Swedish counterpart in 
Tehran on Wednesday, Valiollah Seif said 
that the modernization of Iran›s transporta-
tion fleet will have the potential for €5 billion 
investment in the next three years.
“If the project is funded by the Swedish side, 
in addition to the expansion of bilateral trade 
it could pave the way for expansion of bank-
ing relations as well,” he added.
Stefan Ingves for his part expressed satis-
faction with the talks between the two coun-
tries’ banking officials saying, “I hope that 
these negotiations will ultimately lead to the 
strengthening of bilateral relations between 
the two countries’ banks.»



اخبار - قشم

حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در سمت خود ابقاء گردید.

به گزارش مناطق آزاد طی حکم شماره 972/10/117 مورخ 97/1/19 
و  مدیره  هیات  رییس  مومنی  حمیدرضا  بانک،  مرتضی  امضای  با 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در سمت خود ابقاء گردید.

در حکم مشاور رییس جمهور به حمیدرضا مومنی آمده است:
پیرو ابالغیه شماره   932/10/5280  مورخ  93/12/23  و با توجه 
به مصوبه شماره   621/ت55265 ک مورخ 97/1/18 هیات محترم 
وزیران مبنی بر تمدید مدت عضویت موظف جنابعالی در هیات مدیره 
اداره  قانون چگونگی   )6( ماده  استناد  به  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری 
ابالغ در سمت  این  به موجب  به سوابق و تجربیات جنابعالی  نظر  و 
ابقاء  قشم(  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  )رئیس 

می شوید.
در ادامه این حکم آورده شده : امید است با اتکا به الطاف الهی و ضمن 
شورایعالی  دبیرخانه  و  مدیره  هیات  محترم  اعضاء  سایر  با  هماهنگی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و بهره گیری از فرصت ها 
جانبه  همه  توسعه  و  محوله  وظایف  ایفاء  در  موجود  های  ظرفیت  و 

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم موفق و موید باشید.
اسفند  تاریخ 23  این حمید رضا مومنی در  از  شایان ذکر است پیش 
ماه 1393 با عنایت به تفویض اختیار ریاست جمهوری و  با امضای 
با سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل عهده دار  اکبر ترکان  علی 

مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم شد.

ابقاء حمیدرضا مومنی در سمت 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
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به  خدمت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  را جزو وظایف  پرورش  و  آموزش  اهداف عالی 
سازمان و برخورداری از رفاه آموزشی کشوری را حق 

دانش آموزان جزیره دانست.
حمیدرضا مومنی در جلسه شورای معاونین آموزش 
پرورش  و  آموزش  گفت:  قشم  شهرستان  وپرورش 
که  است  کننده  تولید  و  فرابخشی  دستگاه  یک 
محصول نهایی آن انسان هایی شایسته برای خدمت 
به جامعه خواهد بود، همانطوری که رسالت پیامبران 
و ائمه انسان سازی بوده است ، سازمان منطقه آزاد 

اهداف  خدمت  در  تا  داند  می  مکلف  را  خود  قشم 
آموزش و پرورش باشد.

به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
مدیریت و برنامه ریزی صحیح در کشورهای توسعه 
عملکردی  های  شاخص  بررسی  با  افزود:  یافته 
به  کشورها  برخی  در  موفقیت  علل  ارزیابی  و 
و  آموزش  رسیم،  می  استراتژی  دو  بر  ارزش گذاری 
انسان سازی و توجه به دستگاه  پرورش در خدمت 

قضایی برای برقراری صحیح عدالت.
وی آمار باالی افراد تحصیل کرده در کشور را بدون 

عملکردی مناسب دلیلی بر وجود یک نقص در حوزه 
آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: برای دستیابی 
از  تغییرات  که  است  نیاز  مناسب  خروجی  یک  به 
پایه شروع شود و از مقاطع ابتدایی هدف گذاری به 

صورت صحیح صورت گیرد.
در  کرد:  بیان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
سه سال گذشته آموزش و پرورش با مدیریت آقای 
پور اشرف در قشم و آقای دریانورد در بخش شهاب 
به ما ثابت کرد که با وجود بحران ها نیز می توان به 
شاخص ها دست یافت، هرچند که ایده آل و نقشه 

راه ما، سند اقدام مشترک می باشد.
و  آموزش  تالش  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
پرورش شهرستان قشم و حمایت سازمان منطقه آزاد 
قشم در مدارس این شهرستان کاستی وجود نداشته 
باشد و همه دانش آموزان  بتوانند از امکانات تغذیه ای، 

بهداشتی و آرامش مشابهی بهره مند گردند.
 حمیدرضا مومنی تاکید کرد: همانطوری که ابتدایی 
را  خود  سازمان  و  است  آب  جزیره  مردم  نیاز  ترین 
مکلف می داند تا این مطالبه به حق مردم را مرتفع 
کند، برخورداری از رفاه آموزشی و رسیدن به شاخص 
های کشوری در این حوزه نیز حق دانش آموزان این 

جزیره نجیب است.
های  تیم  بین  هماهنگی  و  همدلی  لزوم  به  وی 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  قبل  مانند  جزیره  آموزشی 
و  پرورش  و  آموزش  صحیح  گذاری  سیاست  با 
باید  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  اجرایی  کمک های 
به منظور دستیابی به چند شاخص کشوری در سال 

جدید، هدف گذاری شود.
افزود: سازمان در قبال همه مسولیت  پایان  وی در 
دارد و تالش خواهد کرد در راستای اهداف آموزش 
و پرورش با بازسازی و ساخت مدارس و خانه های 
آینده،  سال  و  رفته  پیش  بیشتری  قدرت  با  معلم 
در  کشوری  برتر  های  شاخص  به  رسیدن  پیشتاز 

حوزه آموزش و پرورش باشد.
دراین دیدار بهرام پوراشرف مدیر آموزش و پرورش 
قشم و معاونین آموزش وپرورش جزیره درخصوص 
موفقیت های بدست آمده و ارتقای شاخص ها نسبت 
وچالش  مشکالت  همچنین  و  اخیر  ی  ها  سال  به 

های آموزش وپرورش گزارشی ارائه نمودند.
سازمان  مدیرعامل  زحمات  از  تقدیر  با  اشرف  پور 
مساعدت  و  حمایت  با  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
مهندس مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
امروز توانسته ایم به سطح مطلوب و موفقیت های 
چشم گیری در حوزه  آموزش و پرورش جزیره قشم 

دست یابیم.

پرورش انسان های شایسته هدف نهاد آموزش و پرورش است
حمیدرضا مومنی در جلسه شورای معاونین آموزش وپرورش شهرستان قشم بیان داشت:

سه عضو جدید هیئت مدیره سازمان 
منطقه آزاد قشم منصوب شدند

کارنامه سه سال سازندگی در جزیره قشم 
در دست انتشار

طی حکم شماره 4938/ت55298ک مورخ 1397/01/26 از سوی 
محمدعلی  و  کمالی  عبدالجواد  آقایان  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
کریمی به عنوان اعضای موظف و خانم پروین فرشچی به عنوان 
عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی 

قشم به مدت سه سال منصوب شدند.
موظف  عضو  عنوان  به  کمالی  عبدالجواد  آقای  حکم  این  براساس 
مدت  به  قشم  صنعتی  تجاری-  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات 
سه سال جایگزین آقای احمدحبیبی و آقای محمد علی کریمی نیز 

جایگزین آقای محسن دادرس شدند.
هیات  غیرموظف  عضو  عنوان  به  فرشچی  پروین  خانم  همچنین 
اقای  جایگزین  قشم  صنعتی  تجاری-  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره 

سیدعبداهلل حسینی شد.
مقام  تایید  به   1397/01/19 تاریخ  در  حکم  این  است  ذکر  شایان 
محترم ریاست جمهوری رسیده است و براساس همین حکم آقای 
عنوان  به  نیز  پور  احمدی  زهرا  خانم  و  نفیسی  احمد  کرمی،  داوود 

اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب شدند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم از 
تدوین عملکرد سه ساله سازمان منطقه آزاد قشم پس از سه سال 
مدیرعامل  و  هیات مدیره  رئیس  مومنی  حمیدرضا  جهادی  مدیریت 
منطقه آزادقشم در این منطقه و ابقاء وی درسمت خود در مجلدی با 

عنوان »سه سال سازندگی« خبر داد.
حمیدرضا  ابقاء  گفت:  زاده  شیخ  مرتضی  آزاد،  مناطق  گزارش  به 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  عنوان  به  مومنی 
آزاد قشم، ما را بر آن داشت تا با نگاهی به عملکرد سه سال گذشته 
های  فعالیت  انتشار  به  دست  آزاد،  منطقه  این  در  ایشان  فعالیت 
مجموعه سازمان در این دوره مدیریتی بزنیم و با چاپ یک مجله 

به انتشار آن بپردازیم.
اقدامات شاخص  این مجموعه عملکرد، سعی شده  افزود: در   وی 
بررسی  به  و  معرفی شده  مختلف  های  حوزه  در  سازمان  اساس  و 
گردشگری،  اقتصادی،  بیشتر  چه  هر  توسعه  برای  موجود  نیازهای 

صنعتی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی پرداخته شود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم 
از تهیه فیلمی نیز در همین خصوص خبر داد و بیان کرد: این مجلد 
همراه با لوح فشرده ای حاوی اطالعات تصویری این اقدامات منتشر 
خواهد شد و به کلیه حوزه های عملکردی سازمان منطقه آزاد قشم 

در سال های مدیریتی حمیدرضا مومنی خواهد پرداخت.
کلیه  با  از طریق مصاحبه  مجلد  این  اطالعات  زاده،  گفته شیخ  به 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم جمع آوری شده و همه 
اقتصادی،  گردشگری،  فرهنگی،  عمرانی،  حوزه  جمله  از  ها  بخش 

شرکت های تابعه و ... را شامل می شود.

با حکم معاون اول رییس جمهور؛

نشست گروه سرمایه گذار چینی فعال در حوزه نفت و 
گاز و پتروشیمی با محوریت سرمایه گذاری در جزیره 
قشم با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در 

تهران برگزار شد.
به گزارش مناطق آزاد، این نشست با حضور مرتضی 
بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
و  وزیر  معاون  خزایی  محمد  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
حمیدرضا  خارجی،  گذاری  سرمایه  سازمان  رییس 

آزاد قشم، مهدی  مومنی مدیرعامل سازمان منطقه 
محمد  فناوری،  و  صادرات  تولید،  معاون  بازارگان 
امور  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  معاون  معزالدین 
مناطق، محمود منزوی زاده مشاور و مدیرکل حوزه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علی 
یدقار عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و 
برنامه ریزی،  دفتر  مدیر  عبدالرحیمی  محمدرضا 
بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق 

نشست گروه سرمایه گذار چینی فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با محوریت سرمایه گذاری در جزیره قشم با حضور مرتضی بانک

رئیس کمیته پشتیبانی و امور اجرایی ستاد خدمات سفر قشم بیان داشت: برگی دیگر بر افتخارات سازمان منطقه آزاد قشم

سرمایه گذاری چینی ها در حوزه انرژی در منطقه آزاد قشم

هماهنگی و همدلی عوامل اجرایی ستاد 
خدمات سفر قشم نوروز۹۷ را به یاد ماندنی کرد

انتخاب مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عضویت
 کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارک های یونسکو

آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
همچنین مدیران شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی 
امور  وزارت  اقیانوسیه  و  آسیا  مدیرکل  و  پتروشیمی 

خارجه در این نشست حضور داشتند.
تهران  در  فیلیپین  کشور  سفیر  سانتوس«  »ویلفردو 
حضور  نشست  این  در  ویژه  مهمان  عنوان  به  نیز 

داشت. 
آقای »چن یو هائو« موسس گروه »شیانگو دراگون« 

کشور چین و هیأت همراه توضیحاتی درباره فعالیت 
های این شرکت و سرمایه گذاری در حوزه انرژی در 

منطقه آزاد قشم  ارائه کردند.
الزم به ذکر است که گروه سرمایه گذار چینی طی 
شرکت  تاسیسات  از  قشم  آزاد  منطقه  از  بازدیدی 
سوخت رسانی خلیج فارس با همراهی عضومنتخب 
هیات مدیره منطقه آزادقشم، معاون اموراقتصادی و 

جمعی از مدیران سازمان بازدید به عمل آوردند.

از  قشم  سفر  خدمات  ستاد  اجرایی  امور  و  پشتیبانی  کمیته  رئیس 
تالش شبانه روزی و هماهنگی و همدلی ویژه بین اعضای این ستاد 
در جهت تامین رفاه و رضایت و ثبت نوروزی به یاد ماندنی در خاطر 

هموطنان گرامی و مسافران جزیره قشم خبر داد.
به گزارش مناطق آزاد، محمد تقی اسدی با اعالم این مطلب در 
جمع خبرنگاران افزود: یکی از اهداف برنامه ریزی شده در تشکیل 
شالوده ستاد اجرایی خدمات سفر قشم طی نوروز 97 ، افزایش ورود 
گردشگران، اقامت و رضایتمندی آنها بوده است و رشد 17 درصدی 
از  بیش  رضایت  همچنین  گردشگران  اقامت  درصدی   9 و  ورود 
80 درصدی آنها از خدمات ارائه شده، نشان از موفقیت منطقه آزاد 

قشم در تحقق این اهداف دارد.
رییس کمیته پشتیبانی و امور اجرایی ستاد خدمات سفر قشم و مدیر 
امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جمع کل مسافران جزیره 
قشم از ورودی های زمینی- دریایی و هوایی از 25 اسفند 96 تا 14 
فروردین 97 به هفتصد و دوازده هزار و 501 نفر رسید که با رشد 
17 درصدی نسبت به سال گذشته طی همین ایام همراه بوده است.

وی از ورود یک صد و بیست و هشت هزارو 421 خودرو طی این 
ایام به جزیره قشم خبر داد و افزود: این تعداد خودرو با تردد سه هزار 

و 417 بار لندینگ کرافت ها وارد جزیره قشم شدند.
اسدی با اشاره به رضایتمندی بیشتر مسافران از ورودی های اسکله 
ذاکری و فرودگاه بر اساس نظرسنجی های انجام شده گفت: این 
در  بهینه سازی خدمات  برای  ریزی  برنامه  تا  موضوع سبب شده 

ورودی الفت را در دستور کار خود برای سال آینده قرار دهیم.
رییس کمیته پشتیبانی و امور اجرایی ستاد خدمات سفر قشم در حوزه 
زیرساخت های گردشگری جزیره بیان کرد: سایت جزایر ناز قشم 

علیرضا امری کاظمی برای اولین بار از کشور ایران به عنوان عضو کمیته علمی 
کنفرانس جهانی ژئوپارک های یونسکو در کشور ایتالیا انتخاب شد.

به  یونسکو  جهانی  های  ژئوپارک  کنفرانس  گفت:  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
بار  اولین  برای  و  برگزار می شود  از کشورهای جهان  در یکی  صورت دوساالنه 
در تاریخ برگزاری، یک نفر از ایران  به عنوان عضو کمیته علمی این کنفرانس 

حضور خواهد داشت.  
به گفته امری کاظمی، امسال در هفتمین دوره برگزاری کنفرانس ژئوپارک های 
جهانی یونسکو که در شهریور ماه در کشور ایتالیا برپا می شود، وی به عنوان عضو 

کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارک های یونسکو منتخب شده است.
حضور  با  که  کنفرانس  این  برگزاری  طی  در  افزود:  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
کشورهای زیادی همراه است، سخنرانی ها و مقاالت مرتبط مورد بررسی و داوری 
قرار گرفته و تصمیم گیری و سیاست های کالن پایه ریزی می شود. حضور یک 
کشورمان  از  که  مقاالتی  پذیرش  و  حضور  شانس  برای  تواند  می  ایران،  از  نفر 

شرکت داده می شود، یک امتیاز محسوب گردد.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: 127 ژئوپارک جهان در 35 کشور قرار گرفته و 
حضور عضوی از ژئوپارک قشم به عنوان منتخبی در کمیته علمی این کنفرانس، 
بین  در  ما  تثبیت موقعیت  و  دنیا  در  آزاد قشم  و منطقه  ژئوپارک  اهمیت  نشانگر 

کشورهای جهان است.
از سال گذشته، عضویت در کمیته راهبردی و  امری کاظمی  به ذکر است  الزم 
اجرایی ژئوپارک های جهانی یونسکو را نیز بر عهده داشته است.یادآوری می شود، 
نشست بین المللی توسعه ژئوپارک های یونسکو در راستای تایید نقش منطقه ای 
ژئوپارک قشم در توسعه ژئوپارک ها، هشتم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 

مقامات کشوری و بیش از 22 کشور جهان  در جزیره قشم برگزار می گردد.

با 18 درصد، جنگل های حرا با 17 درصد و دلفین های هنگام با 
13 درصد بیشترین میزان بازدید را به خود اختصاص دادند و بر این 
اساس برای سال آینده برنامه ریزی جهت افزایش خدمات در این 

اماکن اهمیت ویژه ای را در بحث جذب گردشگر دربر دارد.
وی در ادامه افزود: مجموعه تدابیر و تالش های بعمل آمده مدیر 
خدمات  اجرایی  ستاد  راس  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عامل 
امسال  باعث شد   ، سفر قشم و همکاری سایر اعضای کمیته ها 
مهمانان نوروزی ، با رضایت مندی بیشتري همراه با آرامش و رفاه 
اقامت طوالني تری درجزیره داشته باشند در کنار آن از امکانات و 
ظرفیت های گردشگری ، تجاری و تفریحی قشم بهره مند و لحظات 

خوش و به یاد ماندنی را در جزیره تجربه کنند .
اسدی ادامه داد: طی سال گذشته در جهت آسایش، رفاه و افزایش 
میزان حضور و اقامت گردشگران و مهمانان نوروزی ساخت سالن 
ترانزیت مسافری 3000  متر مربعی جدید فرودگاه بین المللی قشم 
مربع  متر  به 4500  آن  مساحت  مجموعاً  که  قبلی  سالن  کنار  در 
می رسد، ایجاد کمپ پارک ها با توسعه فضا و احداث سرویس های 
بهداشتی ثابت و سیار ، حمام و نماز خانه، آسفالت پارکینگ پارک 
زیتون، نصب تابلوهاي راهنماي گردشگران و مسیریاب مسافرین، 
روکش آسفالت راه ها، بکارگیري بالغ بر1000نفر نیروي انساني در 
سطح شهر قشم و درگهان براي ارائه خدمات شهري ، آب رساني 
به سرویس هاي بهداشتي،تخلیه فاضالب شهري ، آبیاري پارک ها 
و فضاي سبز ، 700عدد سطل زباله 660 لیتري گالوانیزه ، کاشت 
درخت نخل در مبادی ورودی، نصب منابع آب 5000 لیتري جهت 
تامین آب شرب، تهیه و نصب کانکسها براي استفاده نیروي هاي 
امنیتي ، انتظامي و امدادي و اجراي ده ها طرح بزرگ و کوچک زیر 
بنایي و توسعه اي در سطح جزیره زیباي قشم از سوي واحد های 

مربوطه سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفته است.
ستاد اجرایی خدمات سفر قشم در طول سال فعال بوده و با ارائه 
و  رفع کمبودها  با  تا  است  در تالش  راهکارهایی جدید  بررسی  و 
ایجاد ظرفیت های جدید در جزیره قشم، نوروز هر سال را در چشم 
گردشگرانی که این جزیره زیبا را به عنوان مقصد سفر و گردشگری 
خود انتخاب می کنند، متفاوت تر خلق کند. برای ارائه خدمات بهتر 
در نوروز 97،  اعضای کمیته های دهگانه این ستاد از 25 اسفند ماه 
96 تا 14 فروردین ماه 97 در محل ستاد استقرار دایمی یافته و به 

صورت شبانه روزی در این ایام به ارائه خدمت پرداختند.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

